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অমিয় নিমাই চরিত। 

৪5৪08 

ভীপিশির কুমার ঘোষ দাস কর্তৃক 

গ্রন্থিত. 

কলিকাতা। 

বাগবাজার, ২নং আনন্দচন্ত্র চট্টোপাধ্যাঞ্গের লেন, 
স্মিপ এণ্ড কোং যন্ত্রে শ্রীকেশবল।ল 

রা দ্বারা মুডিত। 

পু গুল ১৯ এক -টাকা। 



জীমঙ্গলাচরণ _---- নিল ১ পু ৪৮ . এটি 

গ্রাথম অধ্যায় । 

নদেবাসীর ভাব ; ঘোরবিয়োগে আনন্দ  প্গদাধর গ্মনরহৰি শ্রীভগ- 

বান নীলাঁচলে +. প্রভুব্র নীলাচলে প্রত্যাবর্তন; নবছীপ ও শাস্তিপুরে মহোৎসব 

গৌড়ীয় তক্তগণ নীলাচল স্ুখো ; প্রভুর আলাল লাথে প্রস্থান; প্রভুর দর্শন 
সুখ ১ প্রভুর দর্শন বর্ণন! ১ প্রভুর পুরীতে প্রত্যাবর্তন । 

১ পৃষ্ঠা হইতে ১১ পৃষ্ঠা পথ্যস্ত। 

দ্বিতৃখয় অধ্যায় ॥ 

ভক্তগণের নৃত্য বরস্ত ; নীলাচলে আনন্দের তব্রঙ্গ $ সার্ববভৌমের শ্লোক ১ 
রাজ। ও সার্বভৌম ১ বিধি ও প্রেম; ব্রাজা ও পোপীনাথ ; প্রভু ও ভক্ত 

মিলন ; প্রভু ও ভক্ত ; শিবানন্দের শ্লোক ; প্রভু ও মুরারী ; প্রভু ও হব্িদাস 3 

হরিদাস টৈন্য হরিদাস ও প্রভু প্রভুর অতিথি ভোজন? সম্থ্যাকীর্ভন ; 

নীলাঁচলে প্রথম ক্ষীর্তন ; প্রভুর নৃত্য ; হবি মন্দির মার্জন ? বাঙ্গাল ব্রাঙ্গণ 9 
প্রভু ও অদবৈত্য $ গুণ্ডিচ। মার্জন। ; প্রসাদ ভোজন, খুজীবের কর্ম বোঝা” কে 
বহিবে ; ভোজনে ভজন ) জগদানন্দ কি সত্যভাম। ? শার্বভৌয়ের পুনর্জন্ম £ 

নোত্রোৎ্সব ১ প্রভুর দর্শনভঙ্গী । ১২--৪৩ পৃষ্ঠা। 

তৃতীয় অধ্যায় । 

গ্রতাঁপক্ষদ্রের নীচ সেবা; সত সম্প্রদায়; বাজার প্রশ্বর্ষয_ দর্শন ; প্রভুর 

-শ্রীজগন্পাথকে স্ব $ শ্রীপ্রভুর নয়ন জল; প্রভুর উদ্দ্ড নৃত্য $ প্রভুর বুকের 
উপর রথ; হবিচন্দন ও শ্রীবাস; প্রভুর কর কম্পন ও গদ গদ বচন; প্রভুর ভাল 
ও ঠুকন; প্রভু কর্তৃক রাজার অপমান ; রাজাকে সাত্বনা; সক্ধগপ ও প্রভু; প্রভুর 

বলাধাভাব ১ বাধ! ও সথীগণ ও প্রভু ও.ভক্কের নৃত্য ; লোকের আনন্দ কোলা- 



| 
চি 

: ছল প্রভু ও রাঁজ1; রাজার প্রভুর নিকট আগমন ; তক্তের.আনন্দ ও আক্া- 

বামের আনন্দ ; রাজ! ও প্রভু ; গোপী গীতা $ বাআর অয়; মহারাজের গ্রদত্ত 

তোগ 3 শ্ীতগবান অতিথি ; মহোৎসব; রথ চলেন নাঃ প্রতাপরুদ্রের গৌর 

বিরহ £ চঙ্দ্রোদয় নাটকের উৎপত্তি ; প্রত্যহ মহোৎসব জলকেলি ; উপবনে 

নৃত্য;*্বক্রেশ্বরের ন্ৃৃত্যু, নানাঃকথ।; হরি হর ? বিদায়ের পাল; যুকুমা সরকার; 

কুলিন গ্রামের বস্থ ১ বাস্থদেবের অদ্ভুত প্রার্থনা ১ ভক্ত কত উন্নত; মাক্সামুগ 

নিমাই; নিতাই ও তাহ।র মা; নিমাই ও বিষুদপ্রিয়া ? ভক্তগণের বিদায়। 

৪৪-_-৯১ পৃষ্ঠা 

চতুর্থ অধ্যায় । 

হরিনাম প্রচার ; প্রভুর ছুঃখ 7 প্রভু ও নিতাই 7 প্রভুর পাপীর গ্রন্থি 
অধিক দক্া) নিতাই গৌড়পথে ; গৌড়ে তরঙ্গ ; নিতাই ও শচী / নিতাই ও 
নদীয়ার ভন্ড ॥ ৃ ২৯২০৩ পৃষ্ঠা 

পঞ্চম অধ্যায় । 

প্রভুর সাধন ভজন ; প্রভুকে নিগন্ত্রণ ; সার্বধভৌমের বাড়ী ; উপবেশন 

অমোঁঘের উদয় ; ভোজন সমাপ্ত ; অমোধের বিস্চিক1 ; অমোথকে গ্রাণদান 

অমোধের ন্বৃত্য ; অমোদ গোৌর-ভক্ত ; পুরীর কুপে জল 3 সাঁড়ে তিন জন সন্ত 
'স্ডক্ত ; শ্গৌরাক্গ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের কারণ; শিখি মাহাতির প্রতি শ্গৌরালে: 

₹পা » শিথিকে আলিঙ্গন প্রদান ॥ রর ১০১.--১১৬ পৃষ্ঠ 

৫. ষষ্ঠ অধ্যায় । 

আবার ঘউ্পাঁল; শিবানন্দের কারাবাস ১ ঘট্টপালের ম্বপ্রদর্শন ১ ভক্তের 
| )াহাত্ম্য ১ নৌক। বিহার ১বাবা! প্রভু কৈ? জলকেলি; এক ও তাহার মাসী 
পাক্ষাদর্শন অপেক্ষা দূর দর্শন মধুর ) শচী বিজ্ুপ্রিক্ার নিমাইয়ের কথা শ্রবণ; 
_ খলাঁচলে নন্দোৎসব ; লাঠিখেলায় ভজন ১ রীপ্রিয়াজীর শাটী ; শ্ীনিত্যানন্দকে 
বধ + সর্বালন্ন্দর ধর্ম ; বৈষ্ণব হইলে নিজ্জ্শব হয় না; গুকুকুল রক্ষা ; নিত্যা- 
'নন্দের শক্তি? গৌড় তোলপাড় ? ভক্তির তরল; প্রভুর কুপে পতন; ভজগণের 

_বিদাস়্ ; কৃষ্ণবিরহে ভক্তগণের বিরহ দমন ১ গম্ভীর! লীলারস্ত ; দিব্যোন্মদ ১ 
ক্ষ ! তোমা বর্ন প্রাণ যায় । ১১৭-১৪৪ পৃষ্ঠা । 



সহ্তিষম আ্বায়। 
স্রি 

বানপ্লার কি স্বার্থপর ? উনিভাইর়ের সমাজে কলঙ্ক ) মহাপ্রভু নিত 
উকে এাবোপ ; নিতাই ও প্রহথ ও প্রহু, নিতাই ও গদাধর  দামে!দরের তক্রোপ ও 
ভক্ষপণকে বিদায় ; নব অনতারের কীর্তন) গৌর কি প্রকাণ্ড বসব; নিজ 
কীর্ভনে প্রছৃত্ব লজ্জা ; চারিদিকে গৌর কীর্ভন ; ; শ্রীবাসের গৌরগুণ বর্ণনা ; 
প্রকাশানন্দ সরন্দভী ; সরশ্ব তীর ও'ভুর উ উপর ক্রোধ) সার্বান্ভৌমের কাশী গমন) 
প্রকাশ'নন্দের উদ্ধার ! ! ১৪৫---১৬১ পুভ।। 

অগ্রম অপ্যায়। 
সরূপকে প্রসাদ + প্রভু বন্দাবনভাবে বিভ্তাবিত ; সমগ্র লীলাচল? গুরভৃর 

পুন্ঠ।ত ; বক্ষে শাখা ধরির। ঝুলন 7 শ্ীরুষ্জের বুক্ষে বিচরণ ; প্রভুর দিব্যোন্াদ 

চারিদিকে শ্রীক্ষষ্ণ 5 ভক্তগনের বৃন্দাবন ভাব ; শরৎ রজনী ? রামরায়ের' সহিত্ত 

ক্ুপ্ঃ কণ! ; সকলে শোপীনাথের টা , গ্রাভুর সহিত রাজার মিলিন: রাজার 

প্রত্তকে দেনা; রালীগণের পপ্রমোদয ১ শোর গদাধর গৌর সাববভোম ; 

গ্রাভুর সি ভাব ; পুরীর সহিত প্রুর খেল! ; রামানন্দ মুচ্ছিত : প্রত্ভু 
দশ্পানে সুললমালের উদ্ধার ; মুপলনান গুপ্তচর ; প্রভূ ও মুসলমান অধিকারী 

অস্ীসান পরম ভাগবত ! টি: ৰ ৮৬৩১--১৮৫ পৃষ্ঠা | ] 

নভম অন্যায় | | 

প্রানিহাটা ত্যাগ ; শ্বাসের বাড়ী ; নুসিংহানন্দ ;) জগডানন্দ ; শিবানান্দের 
নক্তি ; বাস্ুদোবের বাড়ী বাচস্পতি গৃহে ; নিন্দুকের ভন্ুভাপ 3 বিদ্যানগ্ে 

"শাকারণ্য 2 ক্রমে কলরন বুদ্ধি ঃ গ্রভুর কুলিয়া গনন ও বাচস্পতিন বিগ) 

জীবে আকধীণ ; এপ আকষণ মন্থধ্যের অপাধ্য ; লোকভিড বর্ন ; ভক্তি 

স্াচ্চেন আন্তএব ভগবান আছেন ; শ্ীভগবানের দীনবেশ ; . গৌর-লীলা। 

১ 

ভগবান পণনাইয়াছেন ; জীবের উপায়হীন অবস্থা; অবতালগণ কে শিক্ষা 

পেন ; “তিনি শরং আসিযাছেন ১) বিশ্বোগই জোনের সোপান? অপরাধ 

ভঞ্জন, রব্নাথ ও প্রদ্ধ ? কুলিয়া। না প্রভাস । ১৮ ৬শচছ 5 পুচ | * ঝং হু ৫ 

দাম অধ্যায় । | € 

তাবোজ1স £ ্রিগ্কাজীর' উল্লাস ; বিজ্ঞপ্রিষ্া ; মিলন ।  ২৯২-হ৯৬ পৃভা। 



আীমজলাচরণ । 
4 শি ০৩৯ ৩7 শর ৩মপহাাারহারহারারাজাজ »... 82 ২০) ৩. *...০৮ 

অনন্ত ভ্রন্ষাণ্ড লোমকুপে ষার। 

পরমাণু মাঝে বলাজ যাহার ॥ 

নিরাশ্রয়ে ভাদে যত জীবগণ । 

জীব ছুঃখে ধার দ্বেবীভূত মন ॥ 

মন্ুষ্যে অভয় দান করিবানে | 

ভদ্দিলেন ভবে মানুষ আকারে ॥ 
বূপ আর গুণে ভুবন মোহিয়। । 

লুকালেন যিনি জীবে আশ্বাসিয় ॥ 

এ হেন ঠাকুর সুন্দর. ক্থজন । 

বলরাম দাস করয়ে ভজন ॥ 

০০০ 7 



ভূমিক! | 

আমাকে অনেক সময় একটি ভাঁবে অভিভূত করে, সেটি এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ 
অবৃতারের স্ান্স বৃহৎ ঘটনা জগতে অদ্যাঁপি 'হয় নাই। দেখুন, শ্রীভগ- 

বানের শ্ায় বৃহৎ বস্ত কিছুই নাই, বলিতে কি, তিনিই সব, তাহা ব্যতীত 
এ সংসারে কিছুই নাই । সই বৃহৎ বস্তি, কি সংসারের সেই কেবল মাত্র 
বস্তটি, আমাদের নিকট গুপ্তভাবে বহিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান 
ইহার শ্চাঁয় বহুমুল্য সম্পত্তি জীবের আর কিছু হইতে পারে না । কত বৃহৎ 
সাআ্রাজ্যের পতন হুইতেছে, কত প্রকাণ্ড সমর হইতেছে, কত নৈসর্নিক 

বিপ্লব হইতেছে, এমন কি ত্রহ্গাণ্ড পর্যন্ত লয় হইতেছে । এ সমুদয় বৃহৎ 
ঘটন!1 সন্দেহ নাই। কিন্ত্রবলিতে কি, সে সমুদায় ঘটনার সহিত আমাদের 
বিশেষ কোঁন সন্বন্ধ নাই । যদি আমাদের গতি শ্রীভগবান হইলেন, অর্থাৎ 
যদি মৃত্যুর পরে জীবন থাঁকে, তবে এই সৌরজগৎ নাশ হইলেই বা আমাদের 
ক্ষতি কি? যদি থাকে, তবে এ জগতে মহারাঁজ্য পাইলেই বা আমাদের লাভ 
কি? কাঁরণ এ জড় জগতের সহিন্ত আমাদের সশ্বন্ধ ক্ষণিক বই নয়। 

অতএব ভ্রীভগ্রবান সম্বন্ধে যে জ্ঞান ইহাই আমাদের কেবল মাত্র সম্পত্তি, 
এমন কি ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোন সম্পত্তি হইতে পাঁরে না। এই 
সংসারের অনিত্যতা ধাহাদের স্ম্যক্ প্রকারে হুদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহারা অস্থির 

 হুইয্কা সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিস “কোথা যাব, কি করিব” করিয়! দিবা 
নিশি যাপন করেন। এইব্ধপে চেতন জীব মাত্রে যেকেন অস্থির না হয়েন 
ইহ! বড় আঁশ্চর্য্যের কথা । কারণ সংসার যে অনিত্য ইহ! জীব মাত্রে প্রতি- 

ক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেছেন। তাই আমাদের শান্ত্রকর্তাগণ মায় 
.ৰলিয়। একটি কথার স্প্টি করিয়াছেন। তাহারা বলেন, এই মাম্মারূপ শক্তি 

ক্র্তীক অভিভূত 'হইম। জীব নিশ্চিন্ত হইয়! জগতে বিচরণ করিতেছে । এই 
মাক না থাকিলে জীব ক্ষণ্মাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। দেখুন, . 

প্রীতি বিচ্ছেদ হুইৰে জানিয়াও লোক স্বচ্ছন্দে উহ! কর্তৃক আবদ্ধ হইতেছে ; 

 স্সাপনি অতি ক্ষুদ্র ও নিরাশ্রয় জীঁনিয়াও অন্যের উপর আধিপত্য করিতেছে ঃ 

মরিধে নিশ্চিত জানিয়াও.অমরের ন্তাঁক্স কার্য করিতেছে । 

দেখিবেন, জগতে অনেক বুদ্ধিমান, বিদ্বান, পঙ্ডিত লোক আছেন। সব 

সুঝেন, কেবল আপনার প্রকৃত স্বাঁ্থর বেলা অন্ধ থাকেন। প্রন্কৃত কথা, 



পরম পণ্ডিত লোঁক যিনি অতি সুক্ষ তত্ব নির্ণয় করিতেছেন, অতি বিদ্বান 
খিনি সমুদয় শাস্ত্র মস্থন করিতেছেন, অতি চতুর যিনি আপন বুদ্ধিবলে জগৎ 

করতলে আনয়ন করিতেছেন, অথচ আপনি যে মরিবেন তাহ ভুলিয়া সেই 
মহা গগ্থানন পথের সম্বল করিতেছেন না, তিনি পণ্তিতও নয় বুদ্ধিমানও, 
নয়। তিনি প্রকৃত পক্ষে অতি অন্ধ ও অভাগ্য। তাহার বৃথা জ্ঞানফে 

আমরা প্রশংসা করি না। ৰ 

জীবমাত্রে, প্রবক় এইরপ-। বাজারে যাঁও, পথে বেড়াঁও, সভায় যাও; 

দেখিবে জীবে কেবল বাজে কথ! বলিতেছে। শ্রীগৌবাঙ্গের এক উপদেশ 
এই ষে, “গ্রাম্য কথা কহিও না, গ্রাম্য কথ। শুনিও না” কিস্ত এই জগৎ 

কেবল গ্রাম্য কথা লইয়া বিভোর । আলু, পটল, মকর্দমা, আপনার 
আধিক্য, পরের কুৎসা, এই সমুদয় লোকের সময় কাটাইবার উপয়। কিসে 
প্বার্থ-সাধন হইবে, কিসে শক্র দমন করিধে, ই লইয়া! জীব মাত্র ব্যস্ত। 

ধাহার। মায়াব্ূপ কুজ্ঝটিক1 ভেদ করিয়া একটু অগ্রে দর্শন করিতে 
পারেন, তাহারা সমুদায় কাধ্য ফেলিয়া, আমি কে, আমি কার, আমার কর্তব্য 
কি, ইত্য(দি অনুসন্ধানে প্রবর্ত হয়েন। ইহাদের কেহ ফেহ পরিশেষে জগতে 
ধন্মশান্ত্র প্রচার করেন। ষাহাদের কিছু প্রণপ্ডি হয়, তাঁহার! সরস, ঠ্বাহাদের 
তাহ! ন1' হর, তাঁহার অসরস শাস্ত্র প্রচার করিয়া থাকেন | সংসার অনিত্য, এ 
জ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ প্রবল, এরূপ আর কোথাও নহে, হুতরাং এখানে এই: 
ধর্মপান্্ বুল পরিম!ণে কর্ষিত হইয়াছে । এই ধর্মশান্্বেত্তাগণকে আমরা মুনি 
বলিয়া! থাকি । ইহার! সাধন বলে ধর্মশান্ আবিক্ষার ও বিকসিত করেন। 
জীবের প্রকৃতি ও রুচি ভিন্ন.ভিম্ন। স্ৃতরাং এই বহুল পরিমাণে শাস্ত্র মধ্যে 
নাস্তিকতা আছে, আস্তিকতা আছে, ভক্তির কথা আছে, ভক্তির 
বিরোধী কথাও আছে. তোকে আপনার প্রকৃতি কি, শিক্ষা কি, অধি- 
কারাহ্গসারে এই সমুদার আবিষ্কত ধর্মের মধ্যে আপনার ধর্ম বাছিয়া লয়। 

 এইরূপে আমাদের দেশে' নাস্তিকতা হইতে বৈষব ধর্ম, পধ্যস্ত, নান, প্রকার 
ধর্ম প্রচলিত হইয়াছে। | 

কিন্ধ জীবে অন্য আর এক উপায়ে ধর্ম কথা শিখিয়া থাকে, সে অবতার 
ঘর! । (কৌন বস্ত বনে ন। যাইয়া, তপস্যা না করিয়া, এমনি কোন শক্তি 
কর্তৃক চালিত হইয়! জীবকে ধর্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন ।. ক্রমে সেই বস্তুর 
নিরর শিষ্য হইল, পরিশেষে তিনি অবতার বলিক্পা॥ অর্থাৎ ভগবানের 



কপ।পাত্র কি তাঁহার প্রেরিত বলিয়া, গরিগপণিত হইলেন। অবতার কি'না, 
খিনি শ্রীভগবানের দূত, কি সমাচার-বাঁহক, কি কোন নিজজন, কি তিনি 
শ্বয়ং। যেমন উদ্ধব মথুর! হুইতে শ্রীমতী রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ 
লইয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি অবতারগণ শ্রীভগবান্রে সংবাদ লইয়া জীব- 
গণকে ও হার গ্ককতি ও তাহাদের কর্তব্য কি, অবগত করিয়া থাকেন । পীতা 
্রন্থখানি এখন অর্ধত্র গ্রাহ্য । কি স্বদেশে,কি বিদেশে, কি হিন্দু, কি 
হিন্দু, সকলেই শ্রীগীতা গ্রস্থথ।নিকে পুজ। করিয়া থকেন। অর্থাৎ ইহাতে 

একাশিত কথাগুলিকে পরম শ্রদ্ধা করিস! থাকেন । সেই গীতা গ্রন্থ বলিতে- 

ছেন যে, যেখানে ধন্ম গ্রনি হয়, সেখানে জীবকে ধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 

ভ্রীভগবানের অবতার হইয়া! থাকে । 

এ কাঁলের তিনটি অবতারের কথ! বলিব, যথা যীশু, পরে মহম্মদ, পরে 

গৌরাঙ্ষ। যীশুর মতাঁবলম্বীরা বলেন যে, তাহাদের প্রভু ঈশ্বরের পু 
মুসলমানগণ বলেন, তাহাদের প্রভু ঈশ্বরের বন্ধু; গৌরাঁঙ্গের গণ বলেন, 
তাহাদের প্রভু স্বয়ং পুণব্রহ্দ সনাতন । 

অবত1রের নাঁম শুনিক়। আপনারা অবজ্ঞ| করিবেন লা। এই জগতের 

মধ্যে সকলেই অবতারের অনুগত । রুধিয়ার সত্রাট ও গ্রডষ্টোন অবতার 

মানেন, জাপান দেশের সআটু অবতাঁর মানেন, তুকর্ণর সুলভান অবতার 
মানেন, আর হিন্দুগণ ধাহারা জগতে গীতা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, অবশ্য 
তাহারা অবতার মানেন। অতএব জগতের যখন সকল জাতি অবতার মানেন, 

তখন অবতারকে অবজ্ঞা করিবার কাহারও অধিকাঁর লাই । যেহেতু যে 
বিষয়ে স্ধ্ব দেশে সর্ব সমদ্ষে, একরূপ বিশ্বাঘ, তাহা অবশ্য সত্য ইহ] 
পণ্ডতিতগণ ব্রলিয়া থাকেন । 

এই সমস্ত অবতার একই স্থানের (পরকালের ) সংবাদ একই স্থানে 

(এই জগতে ) প্রচার করেন। স্ুতরাঁং ধদি অবতার প্রকরণ সত্য হয়, তবে 

অবতারগণ যে সমুদয় সংবাঁদ লইয়া! আসিয়াছেন, তাহা একরূপ হওয়া উচিত । 

মনে ভাবুন, যীশু শ্রীভগবানের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়াছেন, মহম্মদ 
আঁনিয়াছেন। কিন্তু যদি তাহাদের বাক্যের অনৈক্য হয়, তবে বিষষ- 

গণ্ডগোল হইবে । তাহা! হইলে হন্প, উভগ্নেই কৃত্রিম, না হয় অন্ততঃ 

একজন কৃত্রিম, ইহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু অবতারগণের কথাক্ম অমিল 



নাই। শ্রীভগবান আছেন, পরকাল আছে, ও ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানকে' 
পাওয়া যায়, ইহা অবতার মাত্রের শিক্ষা । 

ভগবান মানে ঈশ্বর নহেন, ভক্তের উপাস্য ধন। অর্থাৎ পরিমিত কি 
সাঁকাঁর পুরুষ। অবশ্য শ্রীষ্টি্ান কি মুসলমানগণ শ্ভগবানকে অপরিমিত 

নিরাকার বলিয়। বর্ণনা করেন, কিন্তু সে মুখে, হৃদয়ে নয়। যখন তাহারা 

শ্রীভগধানকে নিংহাসনে বসাইয়। উাহ।র পাত্র মিত্র সদাঁলাপ বর্ণনা করেন, 

তখন প্ররুত প্রস্তবে তাহ।র! ভগবানকে পরিমিত বলিয়া! স্বীকার করেন । অব- 

তাঁর প্রকরণ যে সত্য ইহার অতি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতারের উদয় দেখা যাঁয়, তবুও তাহাদের শিক্ষা 

এক জাতীয় । আর এই শিক্ষার অনেক অনন্ুভবনীক্ নূতন সামগ্রী পুর্বে জগতে 
ছিল না। ধর্ম মুনিগণ ও অবতার কর্তৃক প্রচারিত হইয়াথকে। মুনি কর্তৃক 
প্রচারিত ধন্দ জগতে আর কোথাও নাই, কেবল ভারতবর্ষে আছে। পৃথিবীর 

অন্য সকল স্থানে যে সমুদয় ধন্ম গ্রচলিত, ইহা অবতার কর্তৃক। ভারতে 

সুনি কর্তৃক প্রচারিত বহুতর ধর্ম শান্ত্রূপে প্রচলিত আছে। যথা-_-বৈদাস্তিক,' 
তান্ত্রিক প্রভৃতি । একটু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এ সমুদয় ধর্দ্ের 
সহিত অবতার প্রচারিত ধর্মের বিশেষ প্রক্য' নাই। তাহার কারণ অবতার 
প্রচারিত ধর্মের ভিত্তিভূমি ভগবান ও ভক্তি, অন্যান্য ধর্মের ভিত্তিভূমি 
শৃক্তি ও প্রক্রিয়া । | 

এই অবতারগণের মধ্যে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্ব্ব প্রধান বন্ধি, কীরণ__ 
১। তিনি যখন নবদ্বীপে উদয় হয়েন, তখন পাঙ্িত্যে সে নগরের 

যেরূপ উন্নত অবস্থা এরূপ কোন স্থানে কোন কালে হয় নাই.। সেখানে 
তখন আবাল বুদ্ধ, নর নারী, বড় ছোট কেবপ বিদা, শুধু বিদ্যা নয়, অতি 

সুক্ষ অধ্যাত্ব চচ্চ! লইয় উন্মত্ত হইয়াছেন। তখন যে সমুদ্ধায় অতি ছুর্বের্বোধ্য, 

অতি সুক্ষ চর্চা, সাধারণের খেলার সামগ্রী ছিল, ব।লকগুণ, পর্য্যস্ত যাহা 

লইয়া তর্ক ও বিচার করিতেন, এখন মহ! পণ্ডিত €লাঁকে উহা! বুঝিতে পর্য্যন্ত 

পারেন না। সেই সময় সেই সমাজের মধ্যস্থানে শ্ীগৌরা্গ ম্বয়ং শ্রীভগবান 

বূলিয়া পুজিত হয়েন। অন্যান্য অবতারগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্য লোক কর্তৃক 
সন্মানিত হইয়াছিলেন। ূ 

২। তখনকার যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি, সকলেই তাহাকে ভগবান 

বলিয়। পুলা করিয়াছেন! যথা” শ্রীহরিদাস--খিনি বেত্রাঘাতে যখন মরিতে- 



ছেন তখন আপনার বেদন। ভূলিয়! শ্রীতগবানের নিকট তাঁহার হত্যাঁকারী- 

গণের মোচন প্রার্থনা করিয়াছিলেন । শ্রীবাজুদেব দত্ত,ধিনি জগতের যত . 

জীব সকলের পাপ নিজ স্কন্ধে লইয়! তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিবেন, এই, 
প্রার্থনা শ্রীভগবাঁনের নিকট করিয়াছিলেন । শ্রীবান্দেব সার্বভৌম,-খিনি 
তখনকার সব্ধ প্রধান নৈয়ান্িক। প্রকাশানন্দ সরশ্বতী,_-যিনি তখনঠুভারত- 

বর্ষের শঙ্করাচাধ্যের - প্রতিনিধি । [শ্রীঅদ্বৈত আচার্যয--ধিনি গৌচ্ড়র, ও 

বল্পতাচাধ্য-_ধিনি পশ্চিমের বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান। এই সমস্ত লোকের 

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া! এরূপ বিশ্বাস ছিল যে. তাহারা হিন্দু 
হইয়! গঙ্গ'জল তুলসী লইয়! তাহার চরণ পুজা! করিতেন। 

৩। (তিনি বল দ্বারা, কি তর্ক দ্বারা, কি বক্তৃতা দ্বার! ধর্্-প্রচার করেন 
নাই। জীবে তাহাকে দর্শন, কি তাহার ছুই একটি কথ। শুনিয়া, কি ভীহ, 

কর্তৃক আলিঙ্ষিত হইয়া, তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিত। 

প্রকাশানন্দ দশ সহম্্র শিষ্য লেইয়া বিরাজ করিতেন ও তখন ভারত - 
'বর্ষের সর্ব প্রধান সন্গাসী বলিয়া পুজিত ছিলেন। তিনি ০০ 

কৃপায় প্রেমধন পাইয়। বলিতেছেন, যথা-_- 
. ধর্মমাম্পৃষ্টঃ সতত পর্মাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্ে, 

দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সনতাং স্প্টিযু ক্কাপি নো সন. 
যনদন্ত শ্রীহরিরসন্ধাস্বাদমত্তঃ প্রন্ত্য 
ত্যুচ্চৈ গন্বত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্ ॥ 

_“ষেজনকে কদাপি পুণ্য স্পর্শ করে নাই, থে সর্কদা।উৎ্কট পাপাসক্ত; এবং 

ঘে কোন সাধুজন দৃষ্টগথ বা সজ্জন রচিত স্থান গত হয়: নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ব 
শ্রীরুষ্ণ বূদরূপ স্ুধাস্বারনে প্রমুগ্ধ হইর1 নৃত্য, গীত ও বিলুগ্ঠন করে, সেই 
অনির্বচনীয় ঈশ্বরকে (গৌরাঙ্গকে ) আমি স্তৃতি করি।” 

তাহার আর এক শ্লোক শ্রবণ করুন্- টা 

দৃষ্টঃ স্পৃষ্তঃ কীত্তিতঃ সংস্থতোবা, দূরট্থিরপ্যানতো বা দৃতো ব। 
প্রেম়ঃ সারং দাতুমীশে! য একঃ শ্রীচৈতন্তং নৌমি দেবং দয়ালুম্ ॥ 

“যিনি একমাত্র দৃষ্ট ও আলিক্ষিত ব কীন্তিত হইলেই, অথবা! দৃরস্থ্ 

বস্তি কর্তৃক নমস্কৃত ব! বহু মানিত হইলেই, প্রেমের গুঢ়তত্ব প্রদান করেনত 

সেই একমাত্র দয়ালু শ্রীগৌরাক্গদেবকে নমক্ষ(র করি।» 



৪। তিনি প্রকট শ্বাকিতে লক্ষ লক্ষ লোকে তীহাকে খু'জিয! পুজা 

করিতেন। এবূপ কোন অবতার জীবকে মুগ্ধ করিতে পাবেন নাই । 

৫। খীঁহারা অবতাব, তাহার আপনার পরিচয় দিয় গিয়াছেন। যীশু 

বলিতেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র । মহম্মদ ঈশ্বরের সখা । জ্রীগৌরাঙ্গ ্বয়ং 
চিন্ময় হু ধারণ কগিয়। চিন্ময় রত্ব সিংহাসনে শতশত ভক্তের সমক্ষে প্রকাশিত 

হইয়া বারম্বার বলিয়াহেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান,আদি ও অস্ত, তিনি জীবের 

দু:খ দেখিয়া! তাহাদিগকে ধর্ম শিক্ষা ও অভয় প্রদান করিতে মনুষ্য সমাজে 
আগমন করিয়াছেন। এক্ূপ অদ্ভুত অননুভবনীয় ঘটনা কোন অবতার 

সম্বন্ধে শুনা যায় না। 

৬। অবতাবের ঘত কাহিনী উহ1 জনশ্রুতি হইতে সংকলিত, উহার প্রত্যক্ষ 
কি বিশেষ কোন প্রমাণ নাই । কিন্ত গৌরাঙ্গ প্রভৃর কাহিনী তাহার ভক্ত- 

গণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া! অতি বিস্তার রূপে লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। 

ইহ। ব্যতীত, আমরা নবদীপে দেখিতেছি, প্রভুর অবতাঁরের চিহ্নু চারি দিকে 

ছড়ন রহিয়াছে ; আমরা! নিত্যানন্দ, অদ্বৈত বংশ দেখিতেছি ; আমর! প্রভুর 
বিগ্রহ দেখিতেছি ; আমরা দেখিতেছি প্রত যেখানে গমন, অবস্থান, কি 

উপবেশন করিয়াছেন, তাহা তীর্ঘ স্থান হইয়। রহিয়াছে । আমর দেখিতে ছি 

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে সার্বভৌম কৃত অঙ্কিত ষড়ভুূজ মুর্তি রহিয়াছে । 
৭। প্রভুর লীলা ও চরিত্র বড় মধুর। সাধুসঙ্গ জীবের উপকারী ধন। 

সাঁধুসঙ্গ অপেক্ষা ভগবৎ সঙ্গ আরও উপকারী ॥ কিন্ত ভগবৎ সঙ্গ সম্ভবে না। 
ত।ই জীবে শ্রভগবানের লীলার দ্বারা ভাহ]র সহিত সঙ্গ করিয়া থাঁকেন। 

ধীশু ঈশ্বরের পুত্র, তাহার লীলা খেলা অতি অল্প । মহম্মদেরও প্ররূপ, তিনি 

ঈশ্বরের সখা ॥ কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, যিনি স্বয়ং বলিয়া আপনি পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহার জন্মাবধি শেষ পধ্যন্ত যে লীলা রহিয়াছে, ইহা জলধির 
্যাক্স বিস্তীর্ণ, এবং চুমুকে চুমুকে সমান মিষ্ট । শ্রীগৌরংক্ষের লীলা পাঠ 
করিয়া মুগ্ধ হইবেন না এমন জীব কোথা আছেন ? 

৮। অন্যান্য ধর্মের ঘাহা শেষ, শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্বের তাহা আরভ্ত। অন্যান্য 
ধর্মে ব্রজের নিগুড় রস নাই। শ্রীনন্দনন্দন ক্লিক শ্রীভগবান অন্য কোন 
ধর্মে পুজিত হয়েন না । আমর খ্রীপ্টিঘান অর্থাৎ যীশুকে অবতার বলি, ও 
তাহার উপদেশ মান্যু করি । কিন্ত শ্রীষ্টিক্পানগণ বঞ্চব নেন, যেহেতু তাহার! 

ব্রজের নিগুড় রস্/গবগত নহেন, তাহারা ম্মাধুর্যময়্ নন্দস্তকে উপাঁলনা করেন, 



না, এ্শ্বর্ধ্য সম্ধলিত ঈশ্বরকে উপ।সনা করেন । আমরা গ্রাষটিাল মন্দিরে বাইয়| 
মনের সাধে ভজন করিতে পারিব, কিন্ত ্রীষ্টিয়ানগণ আমাদের রস-কীর্তনে 

প্রবেশ করিতে পারিঘেন নাঁ। অন্যান্য ধর্মে যাহা আাছে,*উহ1 বৈষ্ণব ধন্ে 

আছে, বৈষ্ণব ধর্মে যাহা আছে, তাহ। অন্য ধর্মে নাই। তাহার পর আর 

এক কথা বলি, যেখানে রোগ, গুঁষধ সেইখানেই পাওয়া কর্তব্য । , কারণ 
ভ্রীভগবানের কাঁধ্যে জটিলত1 নাই; আমরা ভারতবর্ধীয়, আমাদের যদি 

অবতার মানিতে হয়, তবে আমাদের ঘ্লিহুদীর দেশে কি আরব দেশে 

যাইবার প্রয়োজন নাই। আঁমকা আমাঞ্দর অবতার এখাঁনেই পাইব। সর্ব 

জাতি অপেক্ষা হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক করিয়াছেন ॥ স্থতরাঁং 

তাহাদের মধ্যে যেঠঅবত্ রু-হই়াছেন, তাহা সর্বাপেক্ষা বড় হওয়া উচিত। 
গোঁবাঙ্গ অবতার ন্য।য় বৃহৎ ঘটনা জগতে নাই বলিয়া! এই প্রস্তাব 

আরম্ভ করিয়াছি । যদি আমর! শ্রীভগবানের শ্রীচরণ পাই, তবে আমাদের 

কিসে বা কে কি করিতে পারে % যদি নাপাই, তবে সাম্রাজ্যে কি খ্রশখর্যে 
কিলাভ? অতএব যিনি গৌর অবতার সত্য ভাবেন, তাহার ইহার ন্যায় 
বৃহৎ ঘটন। আর অনুত্ভত হইবে না! । এই গৌর অবতার বর্ণনারূপ বৃহৎ ভার 
আমার ঘাড়ে পড়িল। 

আমি- ইচ্ছা করিয়া! এ ভার লই নাই। ধাহারা এ বিষষে শক্ত, আমি 
তাহাদিগকে উপাসনা করিল।ম, কিম্ত তাহাঁর। স্বীকার করিলেন না । ভাবি- 

শাম যে এরপ্ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার কি জগতে চিরদিন লুপ্ত থািবে ? 

অতএব যাহ! পারি লিখিব, তাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম । 

বীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি জীবগণকে শিক্ষা দরিয়া তাহাদিগকে পশ্বাচার 
| কইতে দেবাচারে লইয়া গরিযাছিলেন। কিন্ত কালে ভক্তিযোগ ন্ট হইয়া 

গিয়াছে । জগতে কেবল কাটাকাটি ও মারামারি । আধিপত্যের নিমিস্ত 
জীবে ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরকাল ভুলিয়া গিয়াছে। ইউরোপে এইন্সপ 

- জ্লীভগবান সিংহাসন চ্যুত হইয়াছেন। তাহাদের দেখাদেখি এ দেশেও প্রায় 
সেইন্প। অতএব শ্রীগৌরাক্দেবের লীল। আস্বাদ কর, নিয়ত" চিন্তা কর, 
পবিত্র ও শীস্ত হইবে। যিনি ছ্ঃখী ও তাপী, তিনি এই মধুর লীলারপ সধা- 
সমুদ্রে অবগাহন করুন, অবশ্য জুড়াইবেন । 

এই চতুর্থ খণ্ডে শ্রীগৌবাক্ষের বয়স সাতাইশ বৎসর ' হইতে ত্রিশ বৎসর 
পর্যন্ত তিন বৎসরের, অর্থাৎ সন্ধ্যা লইয়া টি ব ্রীনব্ী দপনি 

: পর্ধ্যস্ত লীলা বর্ণিত আছে । 



গাথম অধ্যায়। 

মুখ খানি পূর্িমার শশী কিবা মন্ত্র জণে | 
বিশ্ব বিড়ন্বিত ঠোঁট কেন সদা কাপে ॥ রি 

শ্রীগৌরান্গ প্রভূ সন্য।স গ্রহণ করিয়া ছুই বৎসর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া 
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন । করিয়া, তীহার .শুভাঁগমন বৃত্তান্ত 
লোক দ্বারা নবদ্বীপ-ভক্তগণকে পাঠ।ইয়! দরিলেন। ইহা বলিয়া তৃতীয় খণ্ড 
গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়।ছি, এবং গ্রন্থ সম(পন কালে, প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণের 

যে মিলন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। এখন শ্রীগৌরাক্গের ধিরহে নবদ্বীপ- 

ভক্তগণের অবস্থ। ও নীলাচলে তীহাঁদের আগমন উদ্যোগ, ইত্যাদি বিস্তার 

করিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ৃঁ 
উপরে যে ছুই চরণ দেওয়! গেল, উহা! গদাঁধরের শিষ্য নয়নানন্দের কৃত, 

প্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনার পদ হইতে উদ্ধৃত । শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম গ্গদাধরের 
গ্রাণনাথ।” সেই গদাধরের পশ্চাতে তাহার অষ্টাদশবর্ষীয় শিষ্য নয়নানন্দ 
দাড়াইয়া, নান! ছলে প্রভুর মুখ দর্শন করিতেছেন। দ্েখিতেছেন যে, মুখ 
খানি এমন স্থন্দর যে উহার তুলনা কেবল- চন্দ্র হইতে পাঁরে। শুধু চন্্র নয় 
পুর্ণিগার চন্দ্র। নয়নানন্দ দেখিতেছেন যে, প্রন্ুর ঠোঁট ছুটি যেন হিঙ্ুলে 
রঞ্জিত, আর অন্ন অঙ্প কাপিতেছে। নয়নানন্দ ভাবিতেছেন, প্রভূর ঠোট 

কাঁপিতেছে কেন? উনিকি কোনমন্ত্রজপ করিতেছেন? উনি..কাহায় 

নিমিত্ত. ঞরূপ উতলা হইয়াছেন.?. প্রভুর মুখ দেখিয়/-্ঠাহার মনে .ঘে 
প্রবল বেগ রহিয়াছে, তাহা নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। 

কথা হইতেছে, প্রভুর অন্তর দ্বাদশবর্ষীয়া৷ বালিকার মত নির্মল ও-. 
বচছ। শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ দরল ও নর, ও সেইরূপ লাঁভুক। তাঁহার অত্তরে 
যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা" তিনি অবশ্য লুকাইবাঁর চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু 
স্তাহাতে বিপরীত ক্ষল হইতেছে, অর্থাৎ সেই তরঙ্গের বেগ ঝাঁড়িয়া যাইতেছে । 
এত বাড়িতে যে, সে বেগ সমুদায়ই শুখে, কি প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গিতে, প্রকাশ 



- পাইতেছে। প্রভুর এই ঠেঁটি কম্পন দ্বার! বুঝা যাইতেছে যে, তীহার হৃদক়ে 

তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা! ভিনি নিখারণ করিতে পারিতেছেন না। 

নয়নানন্দের উপরের ছটি চরণ উদ্ধত করার কারণ এই যে, উহ!র দ্বারা, 
নবদ্বীপবাস্ীগণ প্রভুতে কিন্ধুপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা কতক বুঝা যাইবে । 

বাক্ছঘোষ তাহার এক পদে, বলিতেছেন, “গে।রা গোরা, পরাণের পরাণি 1” 
গ্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীগণের «পরাণের পরাণ” ছিলেন । যখন 

খুকদেব বলিজেন যে, গোপীগণ শ্রীকুষ্ণকে তাহাদের নিজ পুত্র অপেক্ষা 
অধিক প্রীতি করিতেন, রাজা পরীক্ষিত এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । 

[তাহাতে শুকদেব বুঝাইক্া বলিলেন বে, ভ্রীভগবান প্রাণের প্রাঁণ, তাহাতে 
ও জীবে যেরূপ গাড় শহ্ন্ধ, জীবে জীবে সেরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে ন। 
[কণজেই ত্রজবাসীগণের, তাহাদের নিজ সন্তান অপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের উপর 

অধিক প্রীতি ছিল। 
 ভ্ীগৌরাক্ম সম্বন্ধে নদেবাসীগণের ঠিক প্রর্ধপ ভাব ছিল। শ্রীগৌর।ঙ 

তাহার ভক্তগণের হুদ্ঘয় এক্ধপে অধিকার করিয়।ছিলেন ষে, সেরূপ কেহ 

কশ্মিন্ কাজে করিতে পারেন নাই ।- শ্রীগৌর।ঙ্গ ইচ্ছা করিলে, 
ভাঁহার্ ভক্তগন শত বার প্রাণ দিতে পারিতেন। তখনকার শক্করাচাধ্যের 

গাতিনিধি স্বরূপ সব্ব প্রধান সন্যাসী প্রবেধানন্দ স্বরস্বতী, তাহার €েতন্য 

 চক্জামৃত গ্রন্থে বলিতেছেন-_- 

পতস্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করলে শ্বয়ং ছল্ভি1 

স্বয়ঞ্ যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ হ্যহ সুরাহ । 

কি মন্যদিদমেব বা যগ্জিগ্চতুভূজিং স্যাছপু, 
স্তথাপি মম নে! মনাক. চলতি পৌরচন্দ্রান্সনঃ ॥ 

"যদি দুলভ সিদ্ধি সকল (অনিম! লিমা অর্থা২ নানাবিধ অলৌকিক 
ক্ষমতা) আপনা 'আঁপনি আমার করতল গত হয়, অর্থাৎ হঠাৎ যদি আমি 
'আ/মার বিনা চেষ্টায় সিদ্ধপুরুষ হইক্স। পড়ি, যদি সুরনারীগণ আপনারা 
''আসিক়। আমার কিঙ্করী হন, অধিক আর কি বলিব, আমার এই রপু যদি 
চতুদু্ি হপ্, অর্থাৎ আমি সশরীরে ষদি বৈকুণ্ঠে যাইতে পারি, তথাপি 
আমার মন শ্রীগৌরচক্্র হইতে কিকিন্সাত্রও বিচলিত হইবে না1৮  :.:২. 

এই পপ্রাণের প্রাণ” জ্রীনবন্বীপ হইতে হঠাৎ অন্তহিতি হুউক্াছেন । য শাহকে 

পর্বতে দণডে,। তিলে তিলে” ন। দেখিলে তত্র গণ বচিতেন্ না তিনি, 



এখন একেবারেই অদর্শন। সুধু তাহা নক, তিনি নীলাচলে বাস করিবেন 

এই ভরসায় ভক্তগণ তাহাকে ছাঁড়িম! দিয়াছিলেন। প্রভু যদি এরূপ 
প্রতিশ্রত না হইতেন, তরে বহুৃতর তক্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন্। 

তাহার পর নবদ্বীপবাসীগণ শুনিলেন, প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া! গিয়াছেন, 

শুধু তাহা নয়, কোথা গিয়াছেন ঠিক নাই। তাহার পর আরো শুনিলেন, 
প্রভূ গিরাছেন বটে, কিন্ত তাঁহার সঙ্গে কোন ভক্তকে লয়েন নাই। অর্থাৎ 

ষে প্রভূকে নবদ্বীপে তাহারা শত লোকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনি 

এখন, একটি ভূত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া, ০কৌপীন করঙ্ক সম্বল করিয়া, কোন, 
দেশে চলিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিক নাই! তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে, 
কে তাহাকে রক্ষা করিতেছে ? তিনি প্রেম বিহবলতার-উপবাস করিলে, 
কে তাহাকে যত্র পুর্ববক খাঁওক্ষইতেছে ? ঝড় বৃষ্টিতে তিনি কিরূপে আপ- 

নাকে রক্ষা করিতেছেন ? | 

ধাহারা প্রভুর ভক্ত, তাহার গ্রীনবদ্ধীপে এক প্রকার উদ্মাঁদ 

অবস্থায় দ্বিন কাটাইতে লাগিলেন । তবুও শ্রীগৌরাক্গ-বিরহে ভক্তগণশ 
প্রমভস্তিতে পরিবদ্ধিত হইতে লাঁগিলেন। ঘের বিয়োগ যেরূপ কষ্টকর, 

দেইরূপ উহার মত উপ্রকারী সামগ্রী আর জগতে নাই । যেমন সুব্্ণ 
উত্তাপে পরিস্কৃত হয়, সেইরূপ জীবাত্ম ঘোর: বিয়োগানলে ক্রমে নির্মল 
দশা প্রাপ্ত হয় 1 

আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা আনন্দময় । উহা! মালন হইলে, সেই আনন? 
লহরী চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়, তাহাতে উহ দ্বারা, আনন্দ খেলিতে পারে 
প্না।« বিয়োগানলে, ধোগ প্রক্রিয়া রি অন্ত উপায় দ্বারা এই আত্মার মলিনতাঁ 
দূরীককৃত হইলে, অস্তরে আপন। আপনি আনন্দের উদয় হয় । অতএব ঘোর 

বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক আনন্দ আপনি আঁসিক্পা থাকে । এই" 
গেল শ্রীভগৃবানের আশ্চর্য্য রগ । তাই লোকে বলে, যহুষ্টুক কাদিবে তত 
টুকু হাসিবে । অতএব যাহারা কথঞ্চিৎ নির্লতাঁও লাভ করিয়াছেন, 

তাহাদের পক্ষে ছুঃখ বলিয়া সামগ্রী জগতে কিছুই নাই । এই যে শ্রীনবদ্ধীপৃ-. 
বাসীগণ ঘের বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছেন, তবু তাহার! মাঝে মাঝে আবার | 
আ্নান্দর তরঙ্গেও পরিপ্লুত হইতেছেন। | 

কিন্ত কেহ কুহু গৌরশূন্য নদীয়া আর বাস করিতে পারিলেন না। 
ছখন প্রভু নীল্মচলে গমন করেন, তখন অবশ্য গদাধর সঙ্গে যাইতে চাহেন। 



গদাধর গৌর-সুখ ন| দেখলে এক দণ্ড ঝাচেন না। কিন্ত তিনি অতি 
নবীন, কখন কোন সাংসারিক ছুঃখ ভোগ করেন নাই। প্রভু তাই তাহাকে 

সঙ্গে লইয়। যান নাই। গ্রভূ লীলচলে গমন করিলে, গদাঁধর বিরহ জালায় 
গ্রভুকে দর্শন করিতে সে মুখো ছুটিলেন। শ্রীনরহরিরও ঠিক সেইরূপ । 
তিনিও শ্রীগৌর-মুখ লা দেখিলে এক তিল বচেন, না। এই কারণে 
উভয্মে পরম সম্প্রীতি | শ্রীস্কষ্ণচ প্রেমে ও অন্যান্য প্রেমে এই বিশেষ 
বিভিন্নতা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে ঈর্ষা ভাব নাই, তাই নরহরি ও গদাধর 
একত্রে ছুটিলেন। অনেক গৃহী ভক্ত প্রভুর সহিত শাস্তিপুর হুইতে 
নীলাচলে গমন করিতেন। কিন্ত প্রভূ তাহাদিগকে সঙ্গে যাইতে দেন নাই 
এ সম্বন্ধে জীবের ধর্ম কি, তাহা .আমাদের প্রভূ এইন্ধপ সিদ্ধান্ত করিয়। 
গিয়্াছেন। যিনি গৃহী, তীহার সংসাধ্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া বাতুলতা করিয়! 

বেড়ীইলে চলিবে না। তাহাকে অবশ্য স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পালন করিতে 

হইবে। যিনি সংসারে আদৌ মন নিবিষ্ট করিতে না পারেন, তিনি সন্ন্যাসী 
হউন €কাঁন আপত্তি নাই। যিনি একবার সন্যাসী হইয়াছেন, তাহাকে 
অন্ন্যাসীর ধর্ম কঠোররূপে পালন করিতে হইবে । কিন্তু জীবের সন্াস 
ধর্ম গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ প্রেমই জীবের সর্ব প্রধান 

। পুরুষার্থ। উহার নিমিত্ত সন্ন্যাস ধন্দ্ম গ্রহণ প্রয়োজন করে না। 
এইরূপে শ্রীনরহরি, শ্রথদাধর, ও শ্রীভগবান প্রভৃতি জন কয়েক নীলাচলে 

প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন । শ্রীভগবাঁন আচাঁধ্যকে পাঠক চিনেন ন! | 
চন্দ্রোদম্ব নাটকে তাহার সম্বন্ধে এইব্ূপ লেখা আছে, যথা 

ন্যায় আচাধ্য একজন ভগবান নামে । শে 

যাবজ্জীবন আসি রহিলেন পুরুষোভমে ॥ 

প্রভূ সনে সখ্য ভাব না দেখিলে মরে। 

| গহন বন্ধু সব ছাড়ি বহে নীলাচলে ॥ 

সেখানে যাইঞ তাহার! শুনিলেন যে প্রভু দক্ষিণ দেশে গিয়াছেন। ভীনিত্যা- 

নন্দ প্রভু প্রভৃতিকে অ।জ্ঞ। করিয়। গিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রত্যাগমন পর্যক্ত 

স্তাহারা। ঘেন সেখানে প্র শীক্ষা। করেন। তীহার! প্রস্ত নিত্যানন্দ প্রভৃতির 

সহিত মিলিত হইয়া নীলাচলে প্রভুর প্রতীক্ষায় বাস করিতে লাগিলেন ? 

যাহারা নীলাচলে গমন করিয়া, তথায় প্রভুর প্রতীক্ষা-করিতে লাগিলেন, 

সাহার! অবশ্য কতকট। শাস্ত হইলেন, কিন্তু যাহার! নদীয়া বহিলেস্,তী হান্স! 



নিরাশ সাগরে ভাঁসিতে লাগিলেন। আর কি তিনি ফিরিয়া! আপিবেন %. 

আর কি তীহাঁর নদীয়া মনে আছে? এই সমুদায় দুর্ভানায় নবন্বীপবাসীগণ 
মৃতবৎ হইয়া থাঁকিলেন। মরিলেন না কেন, তাহার কারণ এই যে, 
হুর্ভাবনার সঙ্গে মনে মনে প্রবল আশাও ছিল যে প্রভুকে অ+বার দেখিবেন । 

এখন বিষুণপ্রিয়ার উক্তি এই পদের রস আস্বাদন করুন, যথ1-_- 
কোন্ দেশে প্রভু গেল মোর। গর 

ষণহারা নবদ্বীপে রহিলেন, তাহারা অর্ধ-মৃতের ন্যায় জীবন যাপন 

করিতেছেন । ভক্তগণের কিরূপ অবস্থ। হইল, তাহা বাসজ্ঘোষ তাহার গীতে 

বর্ণনা করিয়! রাখিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আম।র ন্যায় ক্র ব্যক্তির আর 

বলিবার কিছু রাঞ্চিজি। যান নাই। যথা পদ্-_ 
-গোরা গুণে প্রাণ কান্দে, কি বুদ্ধি করিব। 
সে হেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব? 
কে আর করিবে দয়! পতিত দেখিয়। 

পতিত দেখিয়! কেব। উঠিবে কানদিয়! ॥ ইত্যাদি । 
বাস্গঘোঁষ বলিতেছেন যে, প্রভূ ভক্তগণকে “ধনে প্রাণে” মারিয়। 

গিয়াছেন ।. একে তিনি অদর্শন হইয়া মরে গীখাত করিয়াছেন ॥ 

আবার প্রভু ব্যতীত আমাদের স্তায় পরতিতগণকে দয়া আর কে করিবে? 
কে আর পতিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিয়া! উঠিবে.? এইরূপ. যখন্ 
নবদীপের অবস্থা, তখনই সংবাদ আসিল যে প্রভূ পুনরায় নীলাচলে ফিরিয 
আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে আছেন, ও তক্তগণের দ্বার! রক্ষিত হইতেছেন। 

*তখন সকলে তাহাদের পুর্ববকার যত ছুঃখ ছিল সমস্ত ভুলিয়! আনন্দ 
সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তখন সকলে এক-বাক্য হইয়া বলিফ় 
উঠিলেন যে, তীহাঁর! প্রভুকে নীলাচলে দর্শন করিতে যাইবেন। রখযাত্রাও 
নিকটে । যদিও নীলাচল নবদ্বীপ হুইতে বহু দুরের পথ, কিস্ত তাহ! তাঁহার! 
ক্রক্ষেপও করিলেন না। স্বয়ং প্রভূ যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন হিন্দি 
মুসলমানের মধ্যে বিরোধের জন্যে পথ বন্ধ ছিল, তাহাঁও এখন নাই। যখন সকলেই 
নীলাঁচলে যাইবেন বলিয়! ইচ্ছ! প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন প্রধান উদ্দ্যোগীঃ 

রণ *ভাঁবিলেন যে এ সম্বন্ধে শ্ীঅদ্বৈত আচার্যের পরামর্শ লওয়|. কর্তব্য, 

প্রভূষখন গৃহত্যা গ্বকরেন, তখন ভক্তগণকে শ্রীঅ দ্বৈত আচার্যযের হস্তে সমর্পন র 
করিস £গিয়াছিলেন। অন্য প্রতু প্ীনিআ্যানন্ন, ভিনি তখন নীলাচলে মডা গ্ুডুর 
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সঙ্গে আছেন? কাঁজেই সকলে শাস্তিপুরে শ্রীঅদ্ধৈত আঁচার্য্ের নিকট 
চলিলেন। ভক্তগণ তখন একপ চঞ্চল হইয়াছেন যে, সকলেরই মনের ভাব 
যেন এ পথেই অমনি লীলাচলে গমন করেন । 

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, প্রভুর শুভ প্রত্যাগষন সংবাদ শুনিয়া, জুখে হুহু- 

স্কার করিয়! উঠিলেন। তখনই নৃত্য আরস্ত হইল। জ্রীঅদ্বৈত আচার্ষ্যের 
বিষয় সম্পত্তির সীমা ছিল ন! । তিনি ভক্তগণকে লইন্গ! মহোৎসব 

আর্ত করিলেন। এইরূপ প্রথমে ছুই তিন দিবদ ভক্তগণ 'আনন্দোহ- 

সব করিলেন। সকলে স্থির হইলে পরামর্শ করিতে বমিলেন। ইহা 

স্থির হইল যে, সকলে শ্রীনবদ্ধীপ হইতে শ্রীশচী মাতার পদ-ধুলি লইয়! 
'নীল।চলে যাইবেন। তখন আবার সেই সমস্ত ভক্তগণ, ন্ক্অদবৈত আচার্য্য ও 

তাহার ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া, প্রভূর আলয়ে উপস্থিত হইলেন তখন 
প্রভূর নিজ বাটাতে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল | যদিও শচী বিষ্ণুপ্রিয়া 

সম্পত্তিহীন, তবু তাহাদের কোন অভাব ছিল না । প্রভূ, যাইবার 

সময়, শচী মাতাকে বলিয়া! গিয়াছিলেন যে, “তোমার সাংসারিক ও 

গারমার্থিক মুদ্রায় ভার আমার উপর রহিল।” প্রভ্, গৃহত্যাগ 
করিলে, তীহাঁর ' খ্য ভক্তগণ ভারে ভারে তীহার 
আলয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন. তাহাতে শুধু শচী বিষুপ্রিয়ার 
অভাব দুর হুইল এমন নয়, তীহার বাড়ীতে প্রত্যহ থে বহুতর লোক 
প্রভুর স্থান দর্শন করিতে. আসিতেন, তীহাবাও প্রপাদ পাইতেন । 
প্রাভ,র বাড়ীতে যখন মহোৎসব আরম্ভ হইল, তখন নবদ্বীপের নিকটস্থ 
ভক্তগণ নীল।চল.যাইবেন বলিয়া একে একে আসিয়। জুটিতে আরম্ভ করিলেন 

এইরূপে কাচনাপাড়া হইতে শিবানন্দ সেন, কুলীন গ্রাম হইতে 

গুণরাঁজ ও সত্যরাজ প্রভৃতি, আর শ্রীখণ্ড হইতে শ্রানরহরির জেষ্টভ্রাতা 

মুকুন্দ, স্থুলোচন্..প্রভৃতি আসিলেন। এইরূপ প্রভুর পুরাঁতন ভক্তগণ 

প্রভু-দর্শনে চলিলেন। আবার যাহারা শ্রভুকে দর্শন করেন নাই, 

অথচ তীহার ভক্ত হইয়াছেন, এবপ লোকও অন্লেক চলিলেন। যথা, বাস্- 
দেব দত্ত, ইনি স্ষকুন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ও শঙ্কর, ইনি দামোঁদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 

দামোদর পণ্ডিতের! "পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই উদ্বাসীন, সকলেই গরম 

শণ্ডিত ও সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিতান্ত তক্ত। বহার উদ।সীন, তাহার! 

গ্রভুর নিকট চিরকাঁল বাস করিরেন বলিয়া চবিলেন। যাহারা, গৃহী 



তাঁহারা চ।রি মাসের জন্য বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া চলিলেন । তাহার! 
এই চারি মাসের জন্য বাড়ীর সংস্থান রাখিয়া, আর পঞ্চ বিংশতি দিনের 
পথে যাওয়া! আসার, ও নীলাচলবাসের চারি মাসের সম্বল সংগ্রহ 
করিয়া, শুভ যাত্রা করিলেন। 

হত্রিদাস মুসলমান, এই নিমিত্ত প্রভুর সহিত নীলাঁচলে গমন করিতে 
পারেন নাই। তাহার কারণ নীলাচলে মুসলমান যাইবার অধিকার ছিল না। 

এখন গুনিলেন যে, মহাঁরাজ। প্রতাপ রুদ্র প্রভুর ভক্ত হইয়াছেন। ইহাতে 
তিনি প্রভুর সহিত বাস করিবেন সংকল্প করিয়া, ভক্তগণের সঙ্গে নীলাচলে 

চলিলেন। 

ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত কি লইয়। যাঁইবেন তাহার বিচার করিতে লাগিলেন। 

প্রভুর এমন প্রিয় দ্রব্য চাই, যাহ এক মাসে নষ্ট হইবে না। শচী ও বিষুপ্রিয়া 
মহ! আনন্দে দ্রব্যাদি প্রস্তত করিতে লাগিলেন। তাহাদের দত্ত দ্রব্য সকল 

শ্রীবাসের হস্তে স্তন্ত হইল। আর শচী তাহার নিমাইকে যে কথাঃ (সে 

এক কথা বই নয়) তাহা ্ীবাকে বলিয়া! দিলেন। সে কথা এই ঘে, 
একবার যেন তিনি দেখ! দিয়া যান। শ্রাবিষুপ্রিয়ারও এই এক কণা, 

সুতরাং প্রভূকে তাহার পৃথক সন্দেশ পাঠাইবর যেরূপ সুবিধা ছিল না, 

সেইরূপ প্রয়োজনও হইল না। | ঞঃ 

নীলাচলে রথ উপলক্ষে পুর্ব্বে গৌডুদেশ হইতে" অধিক লোক যাইবার 
সম্ভাবনা ছিল না। যেহেতু পথ অতি ছুর্গম, এবং হিন্দু মুসলমানে. বিবাদ 

হওয়ায়, উহা কখন কখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ, 
ক্ষেত্রের যে রথযাত্রা, ইহা গরু কর্তৃক অধিক খ্যাতা গন্ন হয়। তাহার পুর্ব 
ইহার এত সৌরভ ছিল না-_-এই প্রথম গৌড়িয়গণ নীলাচলে রথ অধিকার. 

করিতে চলিলেন। 

প্রভুর ভক্ত প্রায় ছুই শত. চলিলেন। ভাহাদের জুবিধ। এই ছিল যে, 

উপবাদে তীহারা ক্িষ্ট হইতেন না, এক মুষ্টি চিপিটক কি চণক পাইলেই 
দিন কাটাইতে পারিতেন। বিষ্শবতঃ মস্ত পথে দেবস্থলী এইরূপে 
কোন কোন দেবস্থানে সকল অতিথিই অন্ন গ্াইতেন। বাড়ী হইতে. 
'চিপিউক, জল পাত্র, কথ্থল, কিছুস্বর্,,ও এক বোঝা! কড়ি মুটিয়ার ঘাড়ে 
দিয়া, কখনকার যাক্রীগণ গমন: করিতেন । গৌর-ভক্তগণের আর একটা 



নিতাস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী- খোল, মাদল, করতাল ও মন্দির,--অবশ্য 
_ চলিল। প্রভুর ইচ্ছায় বিন! বিপদে ভক্তগণ পুরীধামে প্রবেশ করিলেন । 

এদিকে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের কাণ্ড শ্রবণ করুন। ন্নান-যাত্রার 
তিন দিন থাকিতে মহারাজ! প্রতাপ রুত্র পুরীধাঁমে আইলেন। এই সমস্ত 
উত্সব বড় জাকের সহিত বরাবর হইয়া থাকে, এবার প্রভুর সস্তোষের 
নিমিত্ত আয়োজন আরও অধিক হইয়াছে । ক্নান-যাত্রা পৰ্র্ব সমাধা হইল, 
শ্রীজগন্নাথ অতি গ্রীষ্মের সময় স্নান করিলেন, নূতন বস্ত্র পরিলেন। ন্নান- 
যাত্রার পরে পঞ্চদশ দ্বিবস শ্ীজগন্নাথ দেবের দর্শন নাই, তিনি জীবকে 
দর্শন দেন না। ভ্রীগৌরাঙ্গ তাহার নিত্য নিয়মানুসারে ঠাকুর দর্শন করিতে 

যাইয়1"দেখেন, শ্ীমন্দিরের কপাট বন্ধ ! 
 জ্রীগৌরাঙ্গ অমনি বসিয়া পড়িলেন.। বসিয়া অতি ছুঃখে কান্দিতে 
লাগিলেন। কেন কান্দিতেছেন, তাহ? ভক্তগণ তখন বুঝিতে পারিলেন না, 
শুধু এভুর রোদন দেখিয়া! সকলে সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। 
প্রভু কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন যে, শ্রীমুখ না দেখিয়। তাহার হুদয় বিদীর্ণ 
হইয়া গেল। শেষে প্রভুর নীলাচল বাস অসহনীয় হইল, তিনি জগন্নাথ- 

 শুন্ত পুরীতে থাকিতে ন। পিয়া, অমনি মন্দির দ্বার হইতে আলালনাথের 

_দ্দিকে ছুটিলেন ! 
শ্রীনবধীপের ভক্তগণ তাহাকে দেখিতে আঁসিতেছেন, এ কথা তিনি 

জানেন, পুরী গৌসাই তীহাঁকে অশ্রে এ সংবাদ দিয়াছেন। তিনি তাহাদের, 
প্রাণ তাহারাও তাহার প্রাণ। ,এক দিক. হইতে এরূপ আতির স্ছৃষ্টি 

হয় না।' ছুই বৎসর পরে তাহার! তাহাকে দেখিতে আপসিতেছেন, তিনিও 

| তাহাদিগকে দেখিবেন। তাহার তন্ধ খানি প্রেমে গড়া, তিনি যে এখন-_ 

যখন তীহার নিজজন বহুদিন পরে নয়ন গোচর হইতেছেন__তীহাদিগকে 
ফেলিয়া! আলালন্পীথে প্রস্থান করেন, এ তাহার কি ভঙ্গী? যান কেন, 

তাহা.বিচাঁর করিলে, আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের হাসি পাইবার কথ। 
শ্রীজগন্সাথ্রে মুখ দেখিতে পাইতেছেন না বণিক! ছংখ হইয়াছে, ভাল। কিন্ত 

অজগন্াথত ভিতরে আছেন, না হয় পঞ্চদশ দিন শ্রীমুখখানি নাই দেখা 
হুইল? শানে বলে স্ত্রী পুরুষে যে মধুর প্রণয়, ইহার ন্যনক্স গাঁড় সম্বন্ধ আর 
.নাই। পতি যদি বহির্বাটাতে থাকেন, তবে অস্তঃপুরে থাকিয়া, ছুই . চারি 
: দিন তাঁহাকে -ন) দেখিয়া, কবে, কোন্ সতী নারী,- কোঁথাস্. ঞণত্যাগ 



করিয়াছেন ?. অতএব প্রভুর যে ক্ষ্কগপ্রেম, ইহা স্ত্রী পুরুষের প্রেম হইতে... 
গাড়। অর্থা্ ইহা! রাধার, প্রেম, ইহা, এ জগতে সম্ভব না, ইহা কেধল_ | 

্বয়ং রাধা, কি স্বপং কৃষ্ণ দেখাইতে পারেন। 4. ডি ৫ 2 
প্রভুর অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গী এখানে কিঞিৎ বণন। করিতেছি। ইহা পু 

কতক বুঝা যাইবে যে, শ্রীগৌর।ঙ্গ কেন পঞ্চদশ দিরস আীজগন্নাথ দর্শন 

সুখ হইতৈ বঞ্চিত রূপ দুঃখে জর্জ রীভূত হইয়া, সে স্কান ত্যাগ.কৰিযা ঘুর দেশে: 
পলায়ন করেন। প্রভুর এই অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গির ঘর! জাদা যাইবে যে, 
তিনি কিরূপ প্রকাণ্ড ব্স্ত,--কেন তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পুঁজিত | যদি শুধু 
অলৌকিক কার্য্যের দ্বার প্রভু জীবের মন মুগ্ধ করিতেন -ধেষন আম 

বীজ হইতে সদ্য সদ্য আম্র সৃষ্টি করিয়া,-তবে নবদ্বীপের পঙ্তিদ্বাতরা, কি' 
যত ভাল লোক” তাহাকে পরজ্রজালিক বণিয়! উড়াইয়৷ দিতেন। বেমন্ 
সুকুন্দ উপরি উক্ত আম স্থষ্টি লীলা দেখিয়া! উহাকে ইন্্রজাল বলিগ্নাছিলেন।' 
কিন্তু প্রভুর শক্তি অন্যরূপ। তিনি তীহার গুণে মোহিত করিতেন। 
লোকে বুঝিত, শ্রীগৌরাঁঙ্গে যে গুণ, উহ1 জীবে সম্ভবে না। অতএব প্রভু 
আশ্চধ্য দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন না, গু৭ দেখাইয়া বশীভূত, অর্থাৎ 
মন প্রাণ হরণ করিতেন । | 

প্রভু গ্রভ্যুষে অতি ব্যগ্র হইয়া শ্রীজগন্নীথ দর্শনে চলিলেন। ভিতরে রর 
না, বাহির হইতে. গরুড়ের স্তন্তের পার্থখে দঈড়াইছ়া, উহাতে হস্ত অবলম্বন 
করিয়।, দর্শন করিতেছেন । দর্শন মাত্র প্রভুর বদন আলন্দে গ্রফ্ল হইল। 
মনে ভাবুন, সাধারণ লোকে আজগন্নাথের মুখে হুখকর কিছু দেখিতে, 

ৃ পাইবেন ন1, ব্রং হাঁন্ত-উদ্দীপক অনেক দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোককে, 
যদি ৫কান্ ঠাকুরের মুর্ভিতে কিছু খুঁত দেখে, তবে . মনে কষ্ট পায়। কি. 

প্রন, শ্ীজগন্নাথের সাধারণের পেই হান্ত-উদ্দীপক মুখ দর্শন মাত্র আনন্দে বিহ্বলপ' 
হুইলেন। প্রভু নিগিষহারা হইয়! বদন দেখিতে. . লাগিলেন ।, অমতি- 
বিলম্বে নয়ন-তারা ফ.টিয়া জল আইল, জল আখশিয়া ধারার, স্যৃষ্টি" হইল . 
গরক্কতই সে ধারার, বিরাম: লাই । এই ধারা অঙ্গ বাহিয়া আসমা বক্ষ 
পর্য্যস্ত আইল, সেখাঁন হইতে প্রস্তরে, পড়িল। . শ্রইরূপে- প্রন্তরের' উগ্র, 

নয়ন জুল জমিতে লাগিল, তাহার পরে একটী আোতের, সৃষ্টি মইল।: ক? 

জো যাই! নিকটে আকটি গর্ভ ছি, তাহা পুর কিতে লাগিল) 1০ প্র রং 
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আগ্রে, পশ্চাতে, ও পার্শে বসু লেক আছেন, কিন্ত প্রভুর নয়ন” চিনিগা 
হইয়। জগন্নাথের মুখ-পল্মের উপর অর্পিত আছে। 

মাঝে মাঝে ভোগ লাগিতেছে, তখন কবাট লাগিতেছে ). রে দর্শন রী 
হইতে বঞ্চিত হইয়া, বিষ মনে সেখানে বষিযা পড়িতেছেন | বনিয়!, নখ 
ছবরা মৃত্তিকায় ভ্রিভঙগকৃতি অাকিয়। তাহাই দর্শন করিতেছেন । . নয়ন জলে 
সেই নখার্ষিত মৃত্তি ধুইয়া যাইতেছে, প্রভু আবার আকিতেছেন 1 এমন, 
প্নময় কবাট খোল! হইল। গ্রভু আবার আনন্দে দর্শনে প্রবর্ত হইলেন। এইরূপে 
ছুই প্রহর গেল। প্রভূ এই ছুই প্রহর কি দেখিলেন, না, জগন্নাথের মুখ খানি, 
সে কিরূপ, তাহ! আপনারা জানেন। প্রভুর বদন দেখ, দেখিবে যে আনন্দে 
উহা! ঝলম্ভ্া করিতেছে, যেন কেহ বি্যৎ, বাটিয়া তাঁহার বদনে মাখা ইয়াছে। 
প্রভুর নয়নে পলক নাই, ধারার বিরাম লাই, বাহা জ্ঞান নাই। মাঝে মাঝে 
শ্রীঙ্ক পুলকে আবৃত হইতেছে, আর অন্যান্য নানাবিধ ভাব দ্বারা শোভিত 

হইতেছে। প্রভূ এইরূপ প্রত্যহ গমন করেন। কৃপাময় পাঠক !. প্রভূ, . 
জগন্নাথের -এই. আপাতত-দৃষ্টি-কুৎসিৎ মুখ প্রত্যহ দেখিতে যান, আর 
প্রত্যহ ছুই প্রহর পধ্যস্ত দীড়াইয়! দর্শন করেন । হেপাঠক ! আঁপনি কি ইহা 
পারেন? কিন্ত প্রভু আমার অষ্টাদশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ এইক্প করিয়া- 
ছিলেন! তবু তাহার দর্শন লালসা মিটে নাই। 
_. প্রভুর দর্শন সুখ কত, তাহা পরিমাণ করিবার যন্ত্র আমাদের নাই। তবে 
ভাহার সুখের ছুই একটী কথায় উহ! কতক বুঝা যাইবে। মধ্যাহুকাল হুইযাছে, 
প্রভূকে বাড়ি আনিতে হইবে, কিন্ত প্রস্ু. নিমিষহারা হইয়া দর্শন করিতে- 

ছেন,'তিনি আদিবেন কেন? সর্প পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন | 

বলিতেছেন, «প্রভু, বাড়ী চল,”  *প্রতু, বেলা গেল,» প্রভু, আঁমাঁদের ক্ষুধা 

হইয়াছে 1” কিস্ত যেমন গো-বৎস সুখে মাত স্তন করিয়া ছধ পান করিবার 
দম্য়, উহা! ছাড়িতে চান্স না, প্রভু সেইরূপ দর্শন সুখে: ফেলিয়া আসিবেন না। 

বড় পীড়পীড়ি করিলে বলিতেছেন, “সন্ধপ, আর. একটু দর্শন করি,” “সন্দপ, 
আজ ভাল করিয়া! দর্শন করিতে পান্ধি নাই, ৮” প্সরূপ, আমি ত এই. মাত্র 

আইলাম, আমাকে আর একটু দেখিতে, দাও,” "সরূপ, আমি যাব না, আমি 
নান আহার কিছুই করিতে চাই না, তুমি চলিয়া যাও,” "সরূপ, তোমাকে, 
মিনতি করি,” "পরূপ) আমার প্রাণ বাছির হইবে,আমাকে আর একটু থাকিতে 
দাও 1৮ এইবপ নানা ছলে প্রভ আসিবেন না একই প্রহত্র দেখিয়ান্ডেল: প্রতাক. 



প্র পুতে প্রত্যাবর্তন তাজ 
দেিতেছেন, তবু প্রুফ বাড়ী ফিরাইয়া আনিতে চা করিলে সর্বনাশ 
প্রভু যখন দেখিলেন ষে সরূপ আর ছাড়েন না, তখন ছদ হাত ধরিয়া 
কান্দিতে কান্দিতে বিনয় করিতে লাগিলেন । সর: 8০ 

প্রভু দর্শন করিতেছেন, সরূপ কাছে দীড়াইয়।। প্রভু মৃদু ত্বরেকি 
বলিতে লাগিলেন। সন্ধপ কাছে, বুঝিলেন ঘে তিনি জী সহিত কথা 
কহিতেছেন। ব্যাপার এই যে, তখন প্রভু দেখিতেছেন, কাহাকে, না". 
শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নয়,-ন্বয়ং তাহাকে, তাই কথা বলিতেছেন। আপনাকে 
ভবিতেছেন রাখা, আর সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতেছেন 

ইহা ফেলিয়া সরূপের কথাক্, স্নান আহার করিতে প্রভু আসিবেন, 
কেন € - . 

প্রভু মৃছ ব্বরে শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, প্বন্থু! আমি 

তোঁমাঁকে ফেলে অদ্য গৃহে যাবো না । বন্ধু! আমার ভঙ্গ কি? তোমাকে 

ফেলে কোথা যাব?” যিনি এই কথা স্ব্ং শ্রীক্কষ্ণকে বলিতেছেন, তিনি 
সব্ধূপের কথায় বাসায় যাইবেন কেন ? প্রভু, ত্রিভূবনের যত সৌন্দর্য তাহার 
আকর সেই শ্রীক্কষ্ণের ব্দন দর্শন করিতেছেন । তিনি পঞ্চদশ দিবস 
সে হুখে বঞ্চিত হইস্া কেন অধীর ন! হইবেন ? 

প্রভুর দর্শন সুখ কত, তাহার পরিমাণ আলালনাথে তক্তগণকে ফেলিয়া 
প্রস্থান রূপ অদ্ভুত ঘটন। দ্বার! জান! যাইবে । 

নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুর পশ্চাৎ্, পশ্চাৎ আলালনাথে চলিলেন, রাজা 
প্রতাঁপক্ষত্র এই সংবাদ গুনিয়! অতিশয় শঞ্ষিত্ব ও ব্যঘিত হইলেন, সার্বভৌম 
নং কিংকর্তব্যবিমূড়, হইস় প্রভূকে আবিতে আলালনাথে চলিলেন । অনেক 
যত্বে প্রভৃকে সচেতন কর! হইল, কিন্ত তবু সেখানে দর্শন- নখ নাই বলিয়া, রর 
প্রভু পুরীতে আসিতে চাহিলেন না | . 

তখন দার্ধভৌম নবদ্বীপবাসীগণের কথা উঠাইলেন | বলিলেন, অৈতাচাধ নু 
প্রভৃতি ভক্তগ্রণ আসিতেছেন, তাহার! আসিয়া ঘদি দেখেন যে তুমি সেখানে 
নাই, তবে তদ্দণ্ডে প্রাণে মক্রিবেন। পরিশেষে, প্রত, সম্পূর্ণ চেতন পাইলেন, রর 
আগিতে স্বীকার করিলেন, পুরীতে আইলেন, আসিয়া ভক্তগণকে রাহা 
করিতে লাগিলেন । এ রি 



কত দিনে হেরধ গোরাঁচান্দের মুখ । 8 

কবে মোর মনের মিটব নব দুখ ॥ 
কত দিনে গোর] পু করবহি' কোর 

কত দিনে শদয় হইব বিধি মোর 
কত দিনে শ্রবণে হইধ, শুভ দিন। রা 

চাদ মুখের ঘচন শুনিব নিশি দিল ॥ এ 

বানু ঘোষ কহে-গোরা গুণ সোঙরিয়া। 

ঝরয়ে নদীম়ার, লোক গোর! না দেখিয়া ॥ 

শী ভবানন্দের গু, রামানন্দের কনিষ্, গ্রভূর সেবায় 

উন ৪ ৷ ভবাঁনন্দ খন প্রথম প্রভুকে দর্শন করেন, তখনই আপনাকে, 

আপনার পঞ্চপুত্রকে,ও আপনার সমুদয় বিষয়-বৃত্তি প্রভুর চরণে দমর্পণ 

করেন ; আর বলেন যে, ' “বাঁণীনাথ তোমার নিকটে থাকিবে, থাকিয়। তোঁমার 

'্সীজ্ঞ। গালন করিবে ।”কিস্ত প্রতুর আবার কি আজ্ঞা? বা অর্থবৃত্তির প্রস্থো জন্ 

. কি আছে? স্ৃতরাং রাঁমাঁনন্দের অতুল শব, কিন্ব! বণীনাথের সেবা, প্রভুর 

বিশেষ কোঁন উপকারে আ। [দিতেছিল না ।. প্রত? তক্তগণ এখন আমিতেছেন, 

আদিতেছেন প্রভুর নিকট। .এই, ছুই শত ভক্ত, এক প্রকার প্রভুর অতিথি। 

তাহাদিগকে থাকিবার বাসা দিতে হইবে, খাবং. অন্যান্ত: ও প্রয্মেজনীয় দ্রব্য 

. জমুধায় যৌগাইতে : হইবে | বাণীনাথ দেই সমুদয় উদ্যোগ . করিতে 

লাঁগিলেন।, প্র কিছু আজ্ঞা করেন ন। কিন্তু স্বপ ও গোবিন্দ প্রভুর মন 

জানেন, শ্ত্ররাং প্রন্থর অনিপ্রা্ কি, বাণীনাথ তাহা তাহাদের ছুই জনের 

নার, জানিতে পারেন। ভক্তগণ আসিতেছেন, বাণীনাঁথ চন্দন ও ফুলের 

মালা ্রথতির ও তাহাদের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন | . ০ 
প্রভুর ভক্তগরণ আদিত্রেছেন, এ কথ বর্ষত্র প্রচার হইয়াছে। সকলে গ্রথ 
০. ভক্কে মিলন, প্রতীক্ষ। করিতেছেন। ভক্তগণ আসিবার পূর্বে তাহাদের | 

রি আগমন সংবাদ, আইল, তাহাদিগকে দর্শন করিতে পুরীবাসীগণ অনেকে: 

 ধাঁইলেন। এদিকে নীর্ব্বভৌম ১ রাজার: "নিকট দৌডিলেন; মাই 
8 



বলিলেন, তক্তগণ, আগতগ্রীয়, অতএব যাহাতে তাহারা সচ্ছনে ঠাকুর ঘর্শন 

করিতে পারেন, ও যাহাতে সচ্ছন্দে বাদ! পান, তাহার সুবিধা করিয়া দিতে 

হইবে । রাজা। এই কথা শুনিয়া! সহর্ষে এই সমুদয় কার্য্ের ভার লইয়! কাণীমিশ্র 

ও পরীক্ষা মহাপাত্র, এই ছুই জনকে ডাঁকাইয়৷ সেইরূপ আঁদেশ করিলেন । 1 

তাহারা! যে আজ্ঞা বলিয়া সেই কার্ষ্য করিতে চণিলেন। এদিকে মহা 

রাঁজী বর্সিলেন যে, তিনিও প্রভু-ভক্তে মিলন দর্শন করিবৈন। তখন 

সার্বভৌমের সহিত পরামর্শ করিয়া, যে স্থান হইতে তীহার! প্রভুর, সহিত 
ভক্তগণের মিলন সচ্ছন্দে দেখিতে পান, এইরূপ একটী অট্টালিকা বাছিক্ন! 

নির্ণয় করিলেন। রাঁজাঁর বাসন! এই যে, সেখানে দাড়াইয়! ভক্তগণ ও প্রতু- 
ভক্তে মিলন দর্শন করিবেন। রাঁজ। বলিলেন, “ভট্টাচার্য্য, আমাকে প্রভুর 

সকল ভক্তকে চিনাইয়া দিতে হইবে ।” ভষ্রীচার্ধ্য বলিলেন, তিনি তাহ! 

পারিবেন না, কারণ তিনি সকলকে জানেন না, তযে গোপীনাথ পারিলেও 
পারেন, অতএব তাহাকে ডাকা যাউক। ইহা বলিয়া তিনি গোপী- 
নাথকে ডাকিভে পাঠাইলেন। 

এ দ্বিকে ভক্তগণ ক্ষুধা, পিপাসা, রৌদ্র, এ সমস্ত ছুঃ খ, তৃণব্ৎ জ্ঞান 
করিয়া, প্রভুকে দর্শন করিবেন সেই "আনন্দে ভাদিতেছেন। তাহার! 
উপবাদে কি অনিদ্রায় কেশ বোধ করিতেছেন ন।। প্রতি ক্ষণে প্রভুর নিকট- 
বর্তী হইতেছেন, এই আনন্দে প্রতি পদ্বিক্ষেপে প্রচুর শক্তি পাইতেছেন। 
তাহারা এইরূপে, নগরের প্রাস্তভাগে, নরেন্্র সরোবরে আগমন করিলেন। 
সেখানে আসিয়া 'ধৈ্য্যহা রা হুইলেন। প্রভুর বাস! তখন অতি অল্স দুরে। 
নরেক্র তীরে আসিয়া সকলে প্রভু, প্রভু” বলিয়া আনন্দে গর্জন করিতে 
ললীগিলেন।. তখন যেন খোল ও  মাদল আপনি বাজিয়। উঠিল। তক্তগণ 
আবেশিত চিত্তে পায়ে নূপুর পরিলেন, আর এই ছুই শত ভক্কে টি 
মঙ্গল গীত গান করিতে লাগিলেম। | 

ভক্তগণকে আমি বলি, “এটি বিদেশ স্থাম, তোমরা কখন এ স্থানে আগমন 
কর নাই, কাহারও সহিত তোমাদের পরিচয় নাই, রাজা দোর্দও প্রতা, 
পাস্বিত, তোমাদের ভজন পদ্ধতি নৃতন । বাহিরের লোকের নিকট তোমা 
দের ভজন কিরূপ, না, পাঁগল হইয়। নৃত্য ও গীত: করা। যেমন, স্থরাভি, 
তত ব্যক্তির কা দেখিলে ভদ্রলোকে হান্ত করে, তোমাদের কাত 

- দেখিলেও. সেইক্পে বহ্রঙ্গ 'লোঁকে হান্ত করিতে পারে. ভদ্রলোক 



ভ্ীভগবানের ভজন: ও. সাধন মানে বুঝেন বে, চক্ষু মুদিত করিয়! 
ধ্যান করা, কি মন্ত্র পড়া, কি ফুল-দিয়া তাহাকে পুজা . করা। কিন্তু 

পায়ে নুপুর পরিয়া ও হাত তুলিয়া নৃত্য, ও. চীৎকার করিয়৷ গীত গাইয়! 
ভজন করিতে থাঁকিলে, ভব্য লোকে কিরূপে সহিবে ? তোমরা সেখানে-_ 
সেই ভিন্ন ও অপক্লিচিত স্থানে--যে, পায় নূপুর পরিয়, নাচিতে নাচিতে ও 
গ্রাইতে গাইতে গমন কক্স, তোমাদের সাহস কি ৮. | 

কিন্ত আমার প্রতূর গণের আবার ভয় কি? তাহারা প্রেমানন্দে বিহ্বল ও 

চঞ্চল হুইয়াছেন। ক্ুতরাং তাহাদের বাহাপেক্ষ। নাই। বাহারা সামান্য 
মদ্যপান করিক্া উন্মত্ত হয়, তাহাদের লজ্জা! থাকে না। যাহার! প্রেমানন্দে 
উন্মত্ত হুইয়াছে, তাহাদের লজ্জা কেন থাঁকিবে ? তাহাদের . গীত, 
বাঁদ্য, হুঙ্কার, বিশাল গর্জন, ও হরিধবনি, এ সমুদায়ে যেন ব্রন্মাও্ড পরিপূর্ণ 
হইল । ঘোঁধ হইতে লাগিল যেন, এ ধ্বনি.সমস্ত ব্রহ্মাও ব্যাপিতেছে । শ্রীরুষ্- 
সঙ্গন্ন গীতের এই এক অদ্ভুত মহিমা । কীর্তনের যখন তরঙ্গ উঠে, তখন বোধ 
হয় যেন উহার ঢেউ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া শ্রীগোলকের সিংহাসনে লাগি: 
তেছে। প্রকৃত পক্ষে নীলাচল টল মল করিয়! উঠিল । আগ্রে, প্রভুর নীলাঁচল- 
ভক্তগণ নদীয়া-ভক্ত আগমন দেখিংত গ্রিয়াছিলেন, কিন্ত এখন বাঁল, বৃদ্ধ, 

সুবা,_কি ভক্ত, কি অভত্ত_এই কীর্তন দেখিতে দৌড়িলেন।: নীলাচলে 
একেবারে হুলম্থুল পড়িয়া! গেল । এই মহারোল, রাঁজার কর্ণে খেল। তিনি 
তাড়াতাড়ি সার্বভৌম ও গোপীনাথকে লইয় পুর্ব নিনত ছাদের উপর 
উঠিপেন। _নীলাচলবাসীগণ নৃতন কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন কি না, যে, 
ছুই শত নথ নৃত্য গীত বাদ্যে উন্মস্ত হইয়া! আসিতেছেন। 'আলিতেছেন 
কাহার, না-ভদ্রলোক । প্রাচীন ও যুবা একত্র হইস্া পাগলের ন্যাক্নৃত্য 
করিতেছেন ও গীত গাইতেছেন । দেখিলে হাসি পাইবার কথা ।.. এক্প 
ষাও দেখিলে, ইতর লোকে হান্ত করে, টিল মারে, নান! উৎপাত করে। কিস্ত 
এখানে তাহা হইল না" ভক্তগণ পরম ধন হারাইন্াছিলেন, আবার তাহাকে 
পাইতে, ধাইতেছেন । তাহাদের আনন্দের, কি সীমা, আছে ?. তাহাদের 
অননো য়ে তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে. তাহারা 'ভামিক়া চলিলেন। বাম্পীয় 
ঘাস হওয়াতে. তীর, দর্শন সুখ এখন অনেক কমিয়! গিয়াছে । যাহারা 
কািক অম করিয়া, অনাহাবে, নান! বিপদ স্কন্ধে লইয়া, তীর্থ, দর্শন করিতে নর 
থমন করেন, ' তাহারা, যত জীয়ুখ-সন্নিকট হুয়েনঃ ততই চঞ্চল. হুনা। হন 



... ইঞ্ছ(রা, আর কিছুই 'জাঁনেন না । | 

তাহারা, ক্লিক আনি, কতরপ : আনন: জরা ও বল করেন, 
তাহা, যিনি তীর্থঘাত্রীগণের 'আগমন দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন। 
ভক্তগণ পঞ্চবিংশতি দিবস পথ হাটিয়া, প্রভুর নিকটবর্তী "হইয়া, আহলাদে 
পাগল হুইলেন। সেই ভক্তগণের আগমন দর্শন করিক়া! রাজ ও সার্বভৌম 

বিস্মিত হইলেন। সার্বভৌমের ইচ্ছা হইল, এই ব্যাপারটি বর্ণনা করেন, 
তাই তদ্দ্ডে তাহার মনের ভাবটি প্লোকরূপে ব্যক্ত হইল। দেই প্লোকটি 
পড়িলে পঠক ব্যাপার কি কতক কুবিতে পারিবেন। যথা সার্বভো মের 
শ্লেক-- 

আনন্দহক্ষার দিক হর্যানিলো চ্ছীসিত তাগুবো শি | 
লাবপ্যবাহী হরিভক্তি সিন্ধু শচলঃ স্থিরং সিন্ুমধঃকরোঁতি ॥ 

ভক্তগণ আপিতেছেন, মহারাজ প্রনাদের উপর দীড়াইয়া)"সঙ্গে সার্বব- 
ভৌম ও গোপীনাথকে লইদ্া, দর্শন করিতেছেন । রাজা অগ্রে নৃত্য দেখিলেন, 
পরে তাহার কর্ণে সঙ্গীতের ম্বর আইল। রাজ! একেবারে মোহিত হইলেন । 
রাজা বলিলেন, “শ্রীকষ্*মঙ্গল গীত বিস্তর শুনিয়াছি | একি অদ্ভুত কা ! 
কথা একটাও বুঝিতেছি ন1, কেবল সুর শুনিয়া মন প্রাণ এলা ইয়া যাইতেছে ?* 
ভট্টাচার্য; বলিলেন, “সর গুনিত্মাই এই, আর ইহার সহিত অর্থ ৮৮০ ন্ 
জানি কি হয় ।* 

রাজ! । শুধু সুরে আমার প্রাণ অস্থির করিল। টাচ ইহা কোথা 
হইতে আইল % 

গোপীনাথ । মহারাজ! ইহ! শ্রীভগবান, 'আমাদের রে থষ্টি। পৃথিবীতে 
এরূপ কীর্তন ছিল না, তিনি ব্রজের নিগুড় রা রস প্রকাশ করিবার নিশিত রি 
কীর্তন পদ্ধতি স্প্ি করিয়াছেন 1 ডা 

রাজ। বলিলেন, “এরূপ কীর্তন, এন্ধপ নৃত্য, এক্ধপ প্রেমভাৰ, কখন 
দেখি নাই। আর হুরিধ্বমিতে যে এত মাঁধুর্য্য আছে, ইহাও কখন জানিতাম 
না। ভট্টাচাধ্য ! এই বে বৈষ্ণবগণ আদিতেছেন, এরূপ বৈষণবও কখন 
দেখি নাই। ই্াদের, তেজ যেন কোটা হুর্য্যের ন্তায়। বৈষ্ণবের এত. তেজ 
'হুইতে পারে, ইহা কখন জানিতাম না।' ইইারা-কি. সকলেই প্রভুর গণ ?*. 

সার্বভৌম বলিতেছেন, “এই যে বৈষ্বগণ দেখিতেছেন, ঘাহাদের, বেখিয়। 
আপনি স্বভাবতঃ মোহিত হইতেছেন, ইহার! সকলেই অগুমাদের প্রভুর গণ। . 

দের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ: আমাদের. 



প্রভু 1” রাজা ভাবিতে লাগিলেন বে, তাহার. এমন ভাগ্য কি কখন হইবে যে, 
“তিনিও গৌরাঙ্গের গণ: হইবেন ।-. শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা এখন বিবেচনা 
করুন|. এই অঁক্তগণ, বিনি যেখানে বাস: করিয়াছেন, ষেস্থান, অদ্যাপি 
তীর্থস্থান বলিয়া পরিগনিত । মনে ভাবুন, খড়দহ, শাস্তিপুর, প্রীখণ্ড ইত্যাদি, 
 এইকপ শ্রী সব স্থানেই সম্পন্নশ।লী শ্রীবিগ্রহ দেখিবেন। আবার অনুসন্ধানে 
ইহাও জানিবেন যে, সেই স্থানে সেই ভক্তের শক্তির প্রভূত নান! পাঁরিচক্ 
ব্রহিগ্নাছে। ইহাদের সকলের... কাছিনী পর্যালোচনা করিলে জানা যাগ্স যে, 
ইহারা সকলেই পন্তিত পাঁবন, ও শক্তিসঞ্চারক্ষম ছিলেন /” সেরূপ লোক 
এখন একটিও জন্মে না। ইহার! সকলেই আমাদের প্রভুর স্থষ্টি, ইহাতে 

-শ্রীগোরাঙ্গ কি প্রভূত বস্ত, তাহা অনুভূত হইবে। 
.. সাব্বভৌম বলিলেন, “কলিষুগে শ্রীনাম সংকীর্তনই ০কবল ধর্ম।' ইহা 
শাস্ত্রের বচন। আবার শাক্ত্রে ইহার প্রমাণ পাইতেছি যে, এই নাম সংকীর্ভল. 
গ্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ আ্রীগৌরাঙ্গবূপে অবতীর্ণ হুইবেন। যথা, 
আীমস্তাগবতে ১১শ স্কক্ষে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোক--. 

কৃষ্ণরর্ণ ত্িবাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙগানজ পার্ধদং। 

( যজ্ঞৈঃসংকীর্ভনপ্রারৈ খঁজন্তি হি স্থমেধসঃ ॥ 

বাজ বলিলেন, প্প্রভূ যে স্বয়ং ভগবান, তাঁহা আমি মনে জাঁনিয়াছি।: 

টু শান্তেও দেখিতেছি, প্রভুর ভগবত্বার স্পষ্ট প্রমাণ রৃহিয়াছে। কিন্ত আমি 

_ বুঝিতে পারি না, থে বহুতর পণ্ডিত প্রভূকে কেন বিদ্বেষ করে ?” সার্বভৌম 
বলিলেন, পশ্রীভগবান আপনি না! জানাইলে তাহাকে কেহই জানিতে 
পারে না। যদি ্ীভগবানের কৃপা .ন1 হয়, তবে যে যত- বড় পশ্ডিত হউক না 
কেন, তীহাক্ষে জানিতে কখনই পারিবে ন1। . ব্রক্ষাও শ্রীকষ্ককে, জানিতে 

পারেন নাই। যথা, শীভাগবতে ১০ম স্বদ্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৮ শোকে ক্ুষ্ণের 
প্রতি রচ্মবাক্য-* | 

“তথাপি তে দেবে দা্ুবগ্রসাদ লেশনথগৃহীত এব হি. যনে 

- জানাতি তত্ব ভগবন্ মহিক্বো' নচান্ক এচকোহপি চিরং মিডল ॥. 

রে পি এ গ্রভুকে প্রথমে জানিতে পারি নাই, তাই তাহাকে, আগে 

এ অবহেলা! করি। . তাহা পরে ঘখন  ক্কপা করিলেন, ২ তখন তাহাকে জানিতে 
:. পারিলাম |” সির 



রাজা ও. সার্বভৌম । | 4 বহি, 

 এইক্ধপ কথাবার্তা হইছে এমন সময় ্রীদরূপ দামোদর ও. গোবিন্দ | 
প্রভুর আলয় হইতে সেখানে আইলেন। 

তাহার প্রভুর আজ্ঞাক্রমে ভক্তগণচে আদর করিয়া আনিতে যাঁইতে- 
ছেন। সরূপ ও গোবিন্দ যাইতেছেন, অদ্বৈত ও ভক্তগণ কীর্তন করিয়। 
নৃত্য ্ররিতে করিতে আঅসিতেছেন, রাজা প্রভৃতি দর্শন করিতেছেন।, 

সরূপকে দেখিয়া সকলে চুপ করিলেন। রাজ! উপরে দীড়াইফা অমনি, 
ভষ্টাচাধ্যকে জিজ্ঞীসা করিলেন, “ইনি তে ?%*. ভঙ্টাচার্্য বলিলেন, “ইনি 

সরূপ দামোদর, প্রভুর অতি মন্ত্রী ভক্ত ।” সরূপ ও ভক্তগণে দেখাদেখি' 

শ্রীঅদ্বৈতৈর গলে মালা পরাইলেন। পীঅতৈত প্রভূর আদ্র পাই 
বিবনশীকৃত হইলেন । .এমন সময় গোবিন্দ হ্ীঅদ্বৈতকে আর এক গাছি মাল! 

পর।ইলেন, পরাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীঅন্বৈত গোবিন্দকে চিনেন না, 
সরূপ গোবিন্দের পরিচয় করিয়া দিলেন । কিন্তু তখন কাহার আর কথ! 

কহিবার অবকাশ নাই, সকলে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত। ক্ৃতর।ং সরূপ পথ 

দেখ।ইরা চলিলেন, আর সকলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। | 
রাজা ভাবিলেন, ভক্তগণ সকলে শ্রীজগন্াাথ মন্দির প্রণাম ও দর্শন. করিতে 

যাইতেছেন। কিন্তু তাহা না করিয়!, তাহারা মন্দির. ডাইনে ফেলিয়া, যখন 
দ্রুতগতিতে অন্ত পথে চলিলেন, তখন রাজ "অবাক হুইলেন। . পঞ্চবিংশতি 

দিবসের পথ হাটিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া, এখন শ্রীমন্দিরকে প্রণাম না করিয়া, 
শ্রীমুখ যে নিকটে আছেন ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ভক্তগণ চলিলেন । 
ইহাতে রাজ! বিন্য়াবিষ্ট হইয়! বলিতেছেন, “ভত্রাচা্য ! এ কিরূপ কার্য 
হইল? শ্রীজগন্নাথ যদিও এখন গুপ্ত ভাবে আছেন," তবু তাহার মন্দিক 

কি চক্রকে প্রণাম না করিয়া, ভক্তগণ আগেই প্রভুকে দর্শন করিতে -(ললেন। - 
ইহাতে ত অপরাঁধ হইতে পাঁরে ?” ভঙ্টচার্ধ্য বলিলেন, ,*প্রেমের তরঙ্গ, 
বিধির বাধে আবদ্ধ রাখিতে পারে না৷ এখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
ভক্তগণের. প্রাণ নিতান্ত উচাটন হইয়াছে । মনের এ অবস্থায় প্রীজগন্নাথ 
মন্দির দর্শনে. সুখ পাইবেন কেন? এরূপ অবস্তায় দর্শনে অপরাধও হইতে. 
পারে ৭ তাহাই আগে প্রভুকে দর্শন. করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, সকলে. 

_ মহানন্দে শ্রীমন্দির দর্শন করিবেন। : 

এমন সমস রাজা - দেখিলেন যে, রামানদের ভ্রাতা  াবীনাখ বহুতক্ব 
হর্বতি। ডি. 8 

আজ 



১৮ . বিধি-ও প্রেম। 

ভৃত্যের স্কন্ধে মহা প্রসাদ বহাইয়া, ভ্রুতগতিতে, প্রভুর আলয়ের দিকে 
গমন করিতেছেন রাজা ইহা দেখিয়া ভষ্টাচার্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন তে, এত মহাগ্রসাদ কোথা যাইতেছে ?  ভন্টাচার্ধ্য বলিলেন, 

হিহা ক্ষুধিত, পথশ্রাস্ত, প্রভুর ভক্তগণের নিমিত্ত, তাহার সন্দেহ নাই। 
ব্বানীনাথ, ভবানন্দের ও রামানন্দের আজ্ঞ।ক্রমে, প্রভুর সেবায় নে শবুক্ত 
আছেন । প্রভুর ইঙ্গিত পাইক্কা নিশ্চিত তিনি এই সকল মহাপ্রসাছ্ 

জইয়। যাইতেছেন |” রাজা ইহাতে নিতাস্ত আশ্চর্ধ্যাম্িত হইয়া বলিলেন, 

“এ কিরূপ পদ্ধতি? সত্যই কি মহ/প্রসাদ ভক্তগণ্রের নিমিত্ত বাইতেছে ? 
লোক, তীর্থস্থানে আগমন করিয়া ক্ষোর করে ও উপবাস করে। ইইরা 

তীর্থে আগমন মাত্রেই মহা প্রপাদ সেবা করিতে বসিলেন ?* ভট্টাচার্য্য 
ঈষৎ হাস্ত করিয়! বলিলেন, “মহারাজ ! আছি পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রেসের 

ধর্মে বিধি নাই। অবশ্য শাস্ত্রের আজ্ঞ উপবাস। কিন্তু ভক্তগণ, শাস্সে 
যেপরোক্ষ আজ্ঞা আছে তাহ! পালন করিবার জন্য, শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ 
আজ্ঞা কেন লজ্ঘন করিবেন £ বিশেষতঃ শ্ভগবান স্বয়ং. প্রাসাদ ভু্জা- 

ইতেছেন। তিনি সম্মুখে বসিবেন, হয়ত তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করিবেন । 
এতটি শুভ পরিত্যাগ করিয়া কোন ছার শাজ্তের বিধি পালন করিবে ৭ 
তাহার পরে, যেখানে মহাপ্রসাদদ সেখানে উপবাস হইতেই পারে না। 
প্রভু যখন আমাকে কপা করেন, তখন পুর্বে আমার মনের জড়তা ভঙ্গ 
করিয়াছিলেন। আমি নিদ্রা যাঁইতেছি, অতি প্রত্যুষে প্রভু আগমন 
করিয়া? আমার হুস্ডে মহাপ্রসাদ. দিলেন, দিয়! ভক্ষণ করিতে আজ! 
কৰ্িলেন+ তখনই আমি বুঝিলাম্ যে, প্রেম ও ভক্তির উচ্ছাস বিধির 
বাধ্য নহে।” রাজা যাহা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন, সমুদায় তাহার 
নিকট নুতন বোধ হুইতেছে। | 

রাজা এই নমুদায় শান কথ। একটু ভাঁবিয়1, পরে বলিলেন, “ভট্টাচার্য ! 

এই ঘে মহাপ্রভুর তেজন্বী ভক্তগণ যাইতেছেন, আমাকে ইহাদের 
পরিচয় করিয়া দাও ।” তখন সার্বভৌম গোপীনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
পভাই | আমি ' ইহাদের অনেককেই চিনি না। তুমি মহারাজাকে 
আমার প্রভুর ভক্তগণকে চিনাইয়া দাও, আমাকেও রটে 1” বাজ তখন 

গোপীনাথকেজিজ্ঞ।স?' করিলেন, প্বাহাঁকে মাল] . দেওয়া হইল, সেই 
ঘড় তেজন্বী মহাজনাট কে?" গোপীনাথ বলিলেন, "উনি ইজি 
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রাজ1। উহ্ণার খ্যাতি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য । উনি মহাপ্রভুর এক স্ষন্ধ। 

আর এক স্বন্ধ শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি এখানে পূর্ব হইতে আছেন ।৮ 
তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, *শ্রীঅদৈত আচাঁ্য্ের পশ্চাঁৎ যিনি যাই- 

তেছেন, তিনি আবাস । তীাহাঁর পার্খে আচাধ্য রত্ব 1” এইরপে 

গোপীনাথ, বক্রেশ্বর, পুরন্দর আচার্য্য, গঙ্গাদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, হরিদাস, 

বাসুদ্বধেব দন্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দ, মাধব এবং বাক্স তিন ভাই, শুর্লাম্থর, 

শ্রীধর, বিজয়, কুলীনগ্রামের সত্যরাজ খান, রামানন্দ বস্তু, জরীখপ্ডের 
মুকুন্দ, চিরজীব, স্থলোচন প্রভৃতি ভক্তগণের পরিচয় ক্রমে ক্রমে করিয়! 

দিলেন । রাজা যর্দিও প্রভুকে দর্শন করেন নাই, তবু তাহার প্রত্যেক 

লোম-কুপে প্রভূ প্রবেশ করিয়াছেন। তস্তখন তাহার প্রভুর কথ। ব্যতীত, 

আর কিছু ভাল লাগে না। প্রভুর গণ তাঁহার নিজ গণ। স্থতরাং 

তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত কাহিনী তাহার কাছে বড় যিষ্ট লাঁগিতে 
লাগিল । 

যখন ভক্তগণ রাঁজার দৃষ্টিপথের বহিভূ্ত হইলেন, তখন তিনি অক্রালিক! 
হইতে নামিলেন। নামিয়া, কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্রকে গুটি কয়েক 
আজ্ঞ। করিলেন। ইহার! ছুই জন শ্রীমন্দিরের কর্তী, এক প্রকণর পুরী 
নগরের কর্তীও বটে। রাজ। বলিলেন, “গৌড়দেশ হইতে প্রভুর ভক্তগণ 
আসিয়াছেন। তাহাদের সকলেরই বাপ! করিয়া দিতে হইবে । দেখিও 

যেন তাহাদের দর্শনের কোন ক্রেশ না হয়।” প্রভূ যদিও সন্ন্যাসী, তাহার 

কিছু প্রয়োজন নাই, কিন্ত এখন তাহার ছুই শত নিজজন আসিয়া! উপস্থিত 

হইয়্াছেন। স্ুতর।ং তিনি এখন এক প্রকার ভারি সংসারী হইয়াছেন । 

ইহাই“ভাবিয়া রাজ1 আর একটা আজ্ঞা কক্সিলেন, “তোমরা যাইয়। সর্ব্বদ। 
প্রভুর আজ্ঞা! পালন করিবে! তিনি শ্রামুখে কিছু বলিবেন না, কিন্ত তাহার 

মন বুঝিয়। সমুদরায় কার্য্য করিবে ।” তাহার এই আজ্ঞা! পাইকস। প্রভুর নিকট 
চলিলেন ।'রাজা, সাব্বভৌম.ও গ্রোপীনাথকে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন, “তোমর৷ 

' প্রভু ও ভক্ত মিলন গ্রিক]. দেখ ।. আমার ভাগ্যে নাই, আমি যাইতে পানিব 
ন1।” সার্বভৌম.ও আচার্য ভক্তগণের পশ্চাৎ প্রভুর বাসায়.চলিলেন।, 

এখ্দিকে ভক্তগণ সব্ধূপ , ও গোবিন্দের পশ্চাৎ্ গশ্চাৎ শ্রীমন্ির দক্ষিণে 
রাখিয়! প্রভুর বাসা পথে চলিলেন। প্রভু তখন গণসহ অগ্রবর্তী হইয়! 
নদীয়াবাসী ত্রিষ্ ভক্তগ্ণকে আদরে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। , ভক্ত. 



গণ ও প্রহৃতে নয়নে নয়নে মিলিত হইল, তখন প্রথমে তক্তগণ 
ভক্তিতে গদ-গদ হইয়া, প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রত্ঠু সন্ধ্যাসী, 
তাঁহার কাহাফে প্রণাম করিতে নাই, কিন্ত তিনি তখন তাহা ভুলিয়। 
গেলেন। তিনিও সাষ্টাঙ্গে ভক্তগণকে প্রণাম 'করিলেন। নিকটে আসিয়। 
'ভ্রীঅ্বৈত মহা প্রভূকে প্রণাম করিলেন। প্রভু তখন অদ্বৈতকে উঠাইয়া 
গাচ আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দে প্রভুর বদন প্রফুল হইয়াছে, পদ্- 
নয়নে জল আসিতে লাগিল, কিন্তু সময় বুঝিয়াঁ. অতি কষ্টে উহ! নিবা- 
রণ করিলেন। প্রভু দেখিলেন, তাহার জন্মভূমির ও স্বদেশের যত 
খেলার সাথী, কি গুরুজনা, শ্রীঅটদ্বৈতের পশ্চাতে, তাহার প্রাতি সতৃষ, 
সজল, ও সপ্রেম নয়নে পলক-হারা হইয়া দৃষ্টি করিতেছেন। তখন 
প্রভূ ব্যগ্র হইয়! শ্ীবাসকে ধরিয়া গ্রা আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ 
কেহ আর প্রণাম করিবার অবকাশ পাইলেন না। প্রভূ প্রন্তত্যক 
তক্তকে ধরিয়া! আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ধাহাকে আলিঙ্গন করি- 

তেছেন, তাঁহার এত দিনের পথ শ্রাস্তি ও মনের ৬ দুর হইতেছে, 
অঙ্গ শ্থশীতল হইতেছে । 

.. তাঁহার পরে, প্রভূ. অতি 'সমাদরে ভক্তগণকে তাহার আলয়ে লইয়া 
চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিক্কা সকলকে বসাইলেন, আপনিও বসিলেন, সক-. 
'লের হুদয়বেগ এন্প প্রবল হইয়াছে যে, অনেকক্ষণ কেহ কোঁন কথ! .বলিতে 
প/রিলেন না, কেবল পলক-হার। হইয়া সেই ন্গিগ্ধ শশী-মুখ খানি দেখিতে 

লাগিলেন। মহাজনগণ এখানে একটি আশ্চর্য্য কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 

তাহার! বলেন যে, কাশীমিশ্রের আলে স্থবন অতি অল্স, সেখানে এত ভক্তের 

স্থান রুখন হইত ন।। তবে প্রভু অলৌকিক শক্তির - দ্বারা সেই 
.অআ।লয়ে এত ভক্কের স্বান দিস়াছিলেন। সকল ভক্তগণ বসিলেন, প্রভু 

হ্বহন্তে প্রত্যেকের গলায় মালা ও অঙ্গে চন্দন দিয়া, অভ্যর্থন! 
করিলেন।না করিবেন কেন? ভক্তগণ তখন শ্রীভগবানের অতিথি ! 

শ্রীভগবান তখন অতি চুদীন ভাবে আভতিথ্য ধর্ম পালন করিতেছেন।, 

সকলের হুন্বয় ভাবে পরিপু্ রৃহিযম্নাছে, কেহ কোন কথা! কহিতে পারি: 

' *তেছেন না) এমন সময়, প্রভু অতি দীন ভাবে, : ক্কতজ্ঞতায় “গদ গছ 

ক্ইয়া, ভ্রীঅৈত পানে নি বলিতেছেন, "আজ আমি তোমাদের 
দর্শনে পুর্ণ. হইলাম”  প্রীঅদৈত সেই ভাবে বিভোর হুইঙ্সা উত্তর 



করিলেন, “জভগবান ষঁডশ্বয্যপূর্ণ, অতএব তিনি চিরদিনই পুর্ণ । তত্রাচ 
ভক্ত সঙ্গে তাহার উল্লাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই 1 

তাহার পর: প্রভু বাস্থদেবের প্রতি চাঁহিলেন। ইনি মুকুন্দের দাঁদা, 
এই প্রথম প্রভুর কাছে আসিক্াছেন। অন্তর্ধ্যামী প্রভু, বাছদের ষে 

কি বস্ত, তাহা জানেন। এইযে ভক্তগণ বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে. 
অনেঞ্ষে প্রভুর নীলাচলে আগমনের পর ভক্ত হুইক্বাছেন। ক্ুতরাং 
প্রভুর সহিত তাহাদের আলাপ পরিচয় নাই । কিন্ত ইহাতে প্রভুর তাহাদিগকে 
সম্বোধন করিতে কিছু বাধা হইতেছে না । অন্তধ্যামী প্রভূ এই সব নুতন 
ভক্তগণের নাম ধরিয়া ভাকিতেছেন, ও কে কি প্রকৃতির লোক জানিয়া, 

তাহার সহিত সেইরূপ আলাপ করিতেছেন | যথা, চক্দরোদয় নাটকে-_. 
ঘারে যারে পুর্ববে নাহি দেখে গৌরহরি । 
আপনে সম্ভাষে প্রভু তার নাম ধরি ॥ 

এই মত প্রিয় উক্তে শ্রীচন্র বদনে। 
নাম ধরি জিজ্ঞাসেন ধারে নাহি চিনে ॥ 

এইন্ধপে মুকুনের দাদা বান্গুদেবকে প্রভু পুর্বে দেখেন নাই, কিন্ত 
তবু তাহার সহিত চির পরিচিতের স্ভায়, ব্যবহার করিয়া, তাহার অঙ্গে 

শ্রীহস্ত দিয়া! বলিতেছেন, প্বান্থদেব |! মুকুন্দ যদিও শিশুকাল হইতে 
আমার নিকটে আছেন, কিস্ত তবুও তুমি মুকুন্দ অপেক্ষা আমার নয়নে 
ধিক সুখকর হইতেছ।” তখন সর্ব-জীবে দয়াল বাক্থদেব, অতি দীন 
ভাবে, সরুতজ্ঞ ,চিত্তে, গদ গদ হইয়া, প্রভৃকে বলিলেন, তোমার চরণ 

প্রান্তিকে বলে পুনজর্ম। মুকুন্দ পাপন পুর্ব পাইফ়্াছেন, আমি অদ্য, 
পাইলাম । অতএব মুকুন্দ আমার জ্যেষ্ঠ, আমি তাহার কনিষ্ঠ। বিশেষতঃ, | 

মুকুন্দঃ তোঁমার কৃপ। পাত্র, আুতরাঁং সেই কারণে তিনি আমার 'ও সকলের, 

পুজ্য |” ] 
প্রভু আঁবাঁর বাস্দেবকে বলিতেছেন, "দক্ষিণ হইতে আমি ছুই খানি পুস্তক 

যা কৃষ্-কর্ণামুত ও ব্রহ্ম সংহিতা, উহা! লেখাইয়া৷ লইও |” এই 
ছুই খানি পুত্ক প্রভু দক্ষিণ উঃ আনয়ন করেন, উহা এখন গৌড় 

কুহছে। কষ সর গ্রন্থখানি যী 



কেহ বুঝিতে পারিবেন না। এই গরস্ খানি জগতে গুপ্ত অবস্থাক্জ ছিল। 

প্রীগৌরাঙ্গের *লীল।র শক্তিতে উহা! জীবন প্রাপ্ত হইল। প্রভু তাহার পরে 

শ্রীবাসের দ্বিকে চাহিয়া, করুণ স্বরে বলিলেন, “পণ্ডিত! আমি তোমাদের 

চারি, ভাইয়ের নিকট চিরদিনের নিমিত্ত বিক্রীত আছি।” এই যে.প্রভু 

প্রীবাসকে গৌরব করিয়া বলিলেন, ইহার একটি আখরও অলীক নহে। 
প্রভু যত লীলা নিজ বাটাতে করেন, তাহ। অপেক্ষা অধিক লীলা শ্রীবাসের 

বড়ী করিয়াছিলেন । শ্রীব।স প্রনৃদ্ধ এই উক্তিতে ব্যথিত হইয়। বলিতেছেন, 

“প্রভূ! এরূপ আঁজ্ঞ। কখন করিবেন নাঁ। আমর চারি ভাই আপনার 
চরণে বিক্রীত।” ভ্রীবাসের এ কথাও ঠিক, কারণ এ আগতে কে নম 

শুনিয়!ছে, “শ্রীবামের আঙ্গিনায় নাচে গোরা রায় |» 

গ্রভু ইহার পরে শিবানন্দের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেল। বলিতেছেন, 

“তোমার, আমার উপর চির দ্রিন বড় টান, আমি বেশ জানি ।” এ কথ! প্রভু 

শিবানন্দকে বলিতে পারেন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্ঠামহুন্বর বিগ্রহ 

স্থাপন করিয়াছিলেন । ইহাতে সেন মহশকস পুত্রকে ভত্সন! করিয়! 

বলিয়াছিলেন, “আমি বহু তপন্তা করিয়া কালকে গৌর করিয়াছিল।ম, 
আবার তুই সেই গৌরকে কাল করিলি ?” প্রভুর ভক্তগণ খন নবদ্বীপ হুইতে 
লীলাচলে আগমন করিতেন, তখন শিবানন্দ সকলের পাথেয় দিতেন ১ 

তাহা নয়, তাহাদের কোন মতে কষ্ট ন! হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাও করিক্তেন। 
এ কথ! বলিলেই হুইত যে, আমি প্রভূকে দর্শন করিতে যাইব, অমনি 
শিবানন্দ তাহ!র পাথেয় ভার গ্রহণ করিতেন। অতএব প্রভু ষে বলিলেন, 
“শিবানন্দ, - আমার প্রতি তোমার বড় টাঁন,” তাহা অন্যান্ব বলেন নাই। 

প্রভু এই কথা৷ বলিলে শিবানন্দ প্রেমে গদ গদ হইয়া, গলায় বসন দিয়, 
£মই প্লোক পড়িতে পড়িতে চরণে পড়িলেন। যগ1, শ্রীশিবানন্দ. সেনের 

শ্লোক | 

 নিমজ্জতোহ্নস্ত ভবার্থবাস্ত, শ্চিরাঁয় মে কুলমিবালী লব্ষঃ ! 

 দ্বয়াপি লব্ধং ভগবনি দালী মন্ত্তমং পাত্রমিদং দয়ায় ঃ ॥ 
শঙ্কর দ্বামোদরের কনিষ্ঠ ভাই । ইহারা সর্ব সমেত পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই 

উদাসীন, সকলেই প্রভুর অতি সন্দ্র্মী ভক্ত। দামোদর প্রন্থুর সঙ্গে বরাবরই 
'সাচেন। সর্বকনিষ্ঠ শৃঙ্কত্ব এখন আইলেন । শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়ঃ 
প্রভু সরূশের দ্বিকে চাহিদা! বলিতেছেন, ' প্দাযোদরের প্রতি "আমার 



গরু ও মুরারি। | হও 

যেরূপ ন্েহ আছে, তেমনি তাহাকে ভক্তি করিয। থাকি । কিস্ত শক্করের 

উপর আমার--” ইহাই বলিয়া যেন কি বলিবেন, তাঁই দামোদর পানে 
চাহিয়া, তাহার ভয়ে বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। দামোদর 
বলিলেন, প্প্রভু, চুপ করিলেন কেন? আপনার শ্রীমুখে আমার কনিষ্ঠ 
শঙ্করের গুণান্ুবাদ, আমার ত কখন ব্লেশের কারণ হইতে পারে না, বরং 

বড় স্থখের বিষয় হইবে ।” প্রভু বলিতেছেন, “আর কিছু নয়, শঙ্করের 

উপর আমার যে প্রীতি, তাহাতে ভক্তির গন্ধ নাই, সে বিশুদ্ধ. শ্রীতি। 
তাই বলি, শঙ্করকে আমার এখানে থাকিতে দাও ।” দামোদর বলিলেন, 

“আমর সকল ভ্রাত।ই আপনার নিকট চির-বিক্রীত । তবে শঙ্কর অদ্য 
আমার বড় ভাই হুইলেন।” প্রভু তখন সরূপকে আবার বলিলেন, 
“শঙ্করকে আমি তোমার হস্তে দিলাম ।” আবার গোবিন্দকে বলিলেন, 

“গোবিন্দ, শঙ্করকে ষত্র করিয়া! পালন করিও । যেন কোন ছুঃখ না পায়।” 

প্রভু ইতি উতি চাহিতেছেন, যেন কাহাকে অশ্বেষণ করিতেছেন। 

পরে বলিলেন, “মুরারি! মুরারি কোথায়? এখন মুরারির কাহিনী 
শুনুন । মুরারি ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমন্দিরের নিকটে আলিয়া বিবশীকৃত 
হইয়া পড়িয়। গিয়াছেন। অআ।র উঠিতে পারেন নাই। সেখানে পড়িয়। 

গিয়! ভক্তগণকে সঙ্বোধন করিয়াছিলেন, “হে ভক্তগণ ! আমি পামর ও ছঃখী, 

আমার আর যাইতে সাহস হইতেছে না। এত দূর যে আসিক্লাছি, ইহ! 
০কবল আপনাদের কৃপায় ।৮” প্রভু যখন মুরারিকে অন্বেষণ করিতে 

লাগিলেন, তখন ভক্তের মধ্যে কয়েক জন তীহাকে আনিতে বাহির হইলেন, 

তাহা মুরারির অবস্থা দেখিয়া! তাহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র উঠ, প্রভু 
তোমাকে ডাকিতেছেন।” তখন মুরারি কষ্টে শ্রষ্টে উঠিয়! ছই গুচ্ছ তৃণ 
মুখে করিয়া, আর ছুই গুচ্ছ তৃণ হাতে লইয়া, দীন হইতে দীন হইয়1, প্রভুর 
সম্মুখে উগ্নস্থিত হইলেন। প্রভু মুরারিকে দর্শন করিয়া, মহর্ষে গাত্োথান 
করিলেন, ও তীহাকে গাড় আলিঙ্গন নিমিত্ত অগ্রবর্তী হইতে লাগিলেন । 
কিন্তু মুর।রি করযোড়ে অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু ! 
আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি অতি মলিন, আপনার 
স্পর্শ” যোগ্য নহি” প্রভু" অবশ্য সে কথা শুনিলেন না। বল দ্বার 

মুরারিকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অতি নিকটে বসাইলেন"। -বসাইয়া, 
হস্ত ছারু! তাহার অঙ্গ মার্জন করিতে -করিতে -বলিতে লাগিলেন, “সুরানি.! 



৪ প্রভূ ও ছারদাস। 

দৈন্য স্বরণ কর, তোমার টন্ত আমি (তিন পারি না। * যথা, 
চৈতন্যচরিত-কাব্যে-- 

প্রভুশ্চ তত কাকুবাঁদং রোদনঞ্ মহত্তরং । 
দুষ্ট! শ্রুত্বা ক্ষণমপি ন সেহে বিকলোহন্ভবৎ ॥ 

পানিহাটিতে রাঘবের স্থানে যে মহোতৎ্সব- অদ্যাপি হইকা থাঁকে, 
সেই রাঘবের প্রতি চাহিয়া প্রভু বলিলেন, “তুমি ক্ৃষ্ণ-কৃপাপাত্র, 
তুমি অতি ভাগ্যবান।” রাঘব এই কথ! শুনিয়া বিহ্বল হইয়! 
ভূমিতে পড়িলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। | 

এইরূপে প্রভু প্রত্যেক জনকে মধুর সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহার. 
পরে বলিতেছেন, “হরিদাস ! হরিদাস কোথায়?” তখন আবার জন 

কয়েক হরিদাসকে আনিতে ছুটিলেন। দেখেন, হরিদাস মুরারির ন্যাক্স 
প্রভৃকে প্রণাম করিতে. গিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর 
উঠিতে পারেন নাই। 

শ্রীমস্তাগবতে লিখিত আছে যে, রাসের বজনীতে শরীক্কষ্ণকে হাঁরা- 

ইয়া গোঁপীগণ "অতি কাতর হইয়! তাহাকে খুঁজিতেছিলেন। অন্বেষণ 
করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন কোন বৃক্ষের শাখা ম্বভাবত মৃত্তিকা 

স্পর্শ করিয়! রহিয়াছে । গোপীগণ তখন ভগবৎ বিরহে বিভোর! 

সাহারা যাহা দেখিতেছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের কার্য ভাবিতেছেন। 
এই বুক্ষের শাখাগুলি দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন যে, “ইহার নিতান্তই 
প্রণাম করিতেছিল। প্রণম আর কাঁহাকে করিবে, অবশ্য শ্রীকষ্ণকে 1” 
আবার তর্ক করিতেছেন, “যদি তাই হুইল, তবে মস্তক উঠাইতেছে ন। 
কেন? শ্রীকৃষ্ণ ত এখন চলিয়া গিয়াছেন ?* তাহাতে গোপীগণ আপনা 

' আপনই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, “এই বুক্ষশাখাগণ- শ্রীকষ্চকে দর্শন 

করিয়া তীহাকে, প্রণাম করিয়াছিল, কিন্ত- আশীর্বাদ পাক নাই, তাহাই 

মন্তক্ক উঠাপন নাই, আশীব্বংদের আশয়ে প্ররূপ পড়িয়া আছে।” 
গোপাগণ উন্মাদ অবস্থান যাহ! বলিম্াছিলেন, মুরারি ও হরিদাস 

তাহাই- সফল করিলেন। ্ 

মুরারি প্রভুর বাড়ির নিকট পড়িয়াছিলেন, হরিদাসের ততদুর আসিতে 

* গোঁবিন্দের কড়চা অস্সারে পুর্বে লিখিকাছিলাম যে. সারি . বনীলাচলে পু 

আগমন করেন। কিন্ত নানা কারণে বোধ হম্ন তখন তিনি আনেন নাই), : 



হরিদাসের দৈনা। | ২৫ 

হাহস হয় নাই । প্রভৃকে দূর হইতে দশন করিয়া অমনি রাজপথে 

পড়িয়া থাকিলেন। তাহার মন্দিরের নিকট আগিতে সাহম হয় নাই। 
এনদূর আসিরাছেন প্রভুর সাহসে । কিন্ত মন্দিরের নিকটে আসিয়া 

ভাবিলেন যে, তিনি এত অপবিত্র যে পবিত্র স্থানে যাইবার উপধুক্ত নন। 

তাই প্লুসুকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অমনি পড়িক্সা থাকিলেন। 
প্রীপ্রভূর ভক্তের দধ্যে এক এক জন এক এক ভাবের আদর্শ ছিলেন। 

হন্রিদাস টৈন্যের আদর্শ । | 

তখন হরিদাসকে লইতে কয়েক জন ভক্ত আবার আইলেন। কিন্ত 

হরিদাস ঘাঁইতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভবিলেন যে, প্রভু, তাহার 
নি কাধ্য যে গুদাধ্য দেখান, তাহা করিয়ছেন। কিন্তু তাহার ন্যাক্ 
অতি নীচের ্রীমন্রিরের নিকটে যাওয়া কর্তব্য নয় । তাঁই-_- 

হরিদাস কহে মুঞ্রিঃ নীচ জাতি ছার । 

মন্দির নিকটে বইতে নাহি অধিকার ॥ 
নিভৃত টেটার মধ্যে কিছু স্থান পাউ। 
তাহা পড়ি রহি কল এ কাল £গ।ঞাঁঙ ॥-€ চরিতামৃত ) 

প্রভুকে এই সংবাদ বলা হইল। গ্রাভু শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, 
বৈন্ত দ্রেখিলে প্রভু চিরকালই আনন্দিত হইয়। থ।কেন। তাই নিজ মুখে 
শ্সেক বলিয়াছেন, যে, যে তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে, সই কৃষ্ণ- 
কীর্ভনের উপযুক্ত হয়। 

এমন সময়ে কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা! আইলেন। আসিফ, প্রভুকে 
প্রণাম *করির! বৈষ্বগণের সৌন্দর্য্য ও প্রভূর সহিত তাহাদের মিলন 
দর্শন করিতে লাগিলেন । তাহার পর করযোড়ে প্রভুকে বলিলেন, 

“মহারাজের আঁজ্ঞাক্রমে সকল বৈষ্ণবের বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছি, 

আজ্ঞ। দিউন, তাহাদিগকে লইয়া যাই, যাইরা বাসা নির্দেশ করিয়া! দিই |” 
এ বাসা নির্ণয়, প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে, বাণীনাথ পুর্বে করিতেছিলেন। কিন্ত 

এখন মহারাজ স্বয়ৎ এই ভার লওয়াতে, অবশ্ত তাহার এই কার্য আর 

করিতে হয় নাই। প্রভু বলিলেন, *গোপীনাথ, তুমি সকলকে তাহাদের 
বাসায় লইয়া যাঁও।* তাহার পরে ভক্তগণকে বলিলেন, “তোমরা যাও, 

যাইয়া সমুদ্রে 'ন্নান কর।- পরে চূড়া দর্শন করিয়া এখানে আনিয়া 
মহাপ্রসাদ ভোজন করিব11” | সি 

৪৪ 



ভক্তগণ গমন করিলে, প্রভূ কাশীমিশ্রকে বলিলেন, *আ মার বাসার নিকট 

পুষ্পোদ্যানে একখানি ঘর আছে, ও খানি আমাকে ভিক্ষা দাও ।” কাশীমিশ্র 

বলিলেন, “ঘর কি ছার বন্য, আঁমর1 আপনার, যাঁহ! ইচ্ছ। গ্রহণ করুন ।" 

গ্রভু তখন নিশ্চিন্ত হইয়। হরিদ্রাসকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন । 

বাস! হইতে বহু দূর গমন করিয়া তাহাকে পাইলেন । দেখিলেন, হরিদাস রাঁজ- 

_ পথে বসিয়া নাম ক্রীর্তন করিতেছেন। হরিদাস উঠিয়া চরণে দগুবৎ করিলেন। 

পরে প্রভু তাহ।কে 'আলিমঞ্ধা করিবেন বুঝিতে পারিয়, করযোড়ে পশ্চাছ্জ 

হাটিতে ল।/গিলেন। হরিদাস বলিতেছেন, “প্রভু আমাকে ছুইবেন লা, 
আমি অস্পৃশ্য পার, আপনার স্পর্শ যোগ্য নহি।” প্রত তখন গদ গদ ভাৰে 

বলিতেছেন, “আমি পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতে বাঞ্চা 

কত্রি।” যথা 

প্রেু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে । 
তোমার পবিত্র ধর্ম নাছহিক আমাতে [ 

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব তীর্থে মান। 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥ 

নিরস্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন । 
দ্বিল জ্ঞানী হইতে তুমি পরম পাবন ॥--€ চরিতামৃতে ) 

হরিদাস প্রভ্যহু তিন লক্ষাধিক দাম জপ করিতেন। €সই কথা 

লক্ষ্য করিয়া প্রভু শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক 

পড়িলেন। যথা- | 

অহোবত শ্বপচো হত গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং | 

তেপু স্তপত্তে জুহুবুঃ সন্সরার্্য ব্রক্মানুছু নাম থৃণত্তি ষে তে। * 
প্রভু তখন হরিদাসকে হৃদয়ে করিলেন। করিয়া, প্রভু ও . ভক্ত 

'্পানদ্দে. রোদন করিতে লাঁগিলেন। তাহার পরে, তাহাকে আপনি লইয়া, 

ক্রেমে সাহার বাসার নিকটে ফুলের বাগানে নূতন ঘরে--(যাহা একটু 

পুর্বে কাশীমিশ্রের নিকটে চাহিয়া লইয়াছিলেন )--উপস্থিত হুইলেন। 

ক যশ জিছরাশ্রে ভোমার নাম বর্ধমান সে শ্বপচ (চখ্খাল ) হইলেও কেবল জে 

জনাই সর্কশ্রেন্ঠী। যাহারা ভোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তশহারাই তপনা' করেন, 
.ভপ্হারাই, হোম. করেন, তাহারাই তীর্থ-স্পান করেন, তাহারাই আধ্য ( সদন ), 

এব ভণীহীরাই বেদ অধ্যয়ন করেন । " € 



প্রদ্থর অতাথ ভোজন। খপ 

বলিলেন, “এই তোমার ঘর, এখানে যাস কর, করিনা নাঘ-কীম্তর 
করিও । আমি প্রত্যহ তোমার সহিত আসিয়া মিপিব। আর তোমা 

নিমিত্ত প্রত্যহ ম্হাপ্রধারদ এখানে আদিবে। মন্দিরের চঞ্জ। দেখিয়। 
প্রণাম করিও ।” হরিদাস যে মন্দিরে গমন করিতে অনিচ্ছ! প্রকাশ 

করিলেন, প্রভূ তাহার ইচ্ছাকে পোষকতা করিলেন। প্রকৃত কথা, 

হরিদাস মুসলমান, মন্দিরে অন্য ভক্তের ন্যায় গমন করিলে বহির্ 

লোকের বিরক্তি হইতে পারিত। গ্রভূ কখন বল করিয়া কোন মত 

চালাইতেন না। হরিদাস বাসায় আইলে, নিত্যানন্?দ মুকুদ্দ প্রভৃতি, 
যাহারা নীলাচলে ছিলেন, আসিস তাহার সহিভ মিলিভ হইলেন । 

প্রভুর বাসায় বহু প্রকারের বহুতর প্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে) 
ভক্তগণ সকলে আপন আপন বাসা পাইদা, তাহাদের যাহার 

ঘে সম্পত্তি সেখানে রাখিয়া সমুদ্র স্নানে গমন ফরিলেন। পরে 

 ছুড়া দর্শন ও প্রণাম করিয়। প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। 
প্রভু আনন্দে একবারে বিহ্বল হইয়া বেড়াইতেছেন। তাহার সমুদাক্ 

নদীয়ার খেলার সাথী উপস্থিত, তাহার, বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ 
আপনি পাতা পাভিতেছেন, আপনি সকলকে ধন্দগিঘ। ধরিয়া! বসাইতেছেন 7 

সকলে উপবেশন করিলে, কাহারও হন্তে -আপনি জল দিতে উদ্যোগী 

হইলেন, পরিশেষে আপনি পরিবেশন করিতে চলিলেন। প্রভু চিরকালই 
বড় মহাশয় লোক, বিশেষতঃ অতিথি থাওয়াইতে খুব মজবুৎ। দে 

সময় তাহার ভবিষাৎ জ্ঞান থাকে না, কল্য কি থাইবেন তাহাও মনে 
থাকেনা । তাই পাতে পাতে একবারে ছুই তিন জনের ভাত দিতে 
লাগিলেন । 

প্রভূ এই পরিবেশনে আমোদ করিতেছেন, কিন্ত ভক্তগণ হাত, 
উঠাইয়া বসিয়া ব্হিলেন। প্রভূ উহ লক্ষ্য না করিয়া আপনার আনন্কে 
পাতে পাতে নানাবিধ সামগ্রী রাখিতেছেন। এমন সময় সন্ধপ বলিলেন, 
“প্রভু, €দখিতেছেন না, আপনি না বসিলে কেহ ভোজন করিবেন লা। 

আপনি ভোজন করুন, আমর পরিবেশন করিব । আপনার সঙ্গী য্ত 

সন্ন্যাসী সমুদায়কে গোপীনাথ আঁচাধ্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । তিনিও 

প্রসাদান্ন আনিক্বাছেন।” তীহারা আপনার আর শ্রীপা্দ নিত্যানন্দের 
আপেক্ষা করিতেছেন । প্রভু করেন্ কি, নভোজনে বদিলেন । পরিবেশন তখন 



সরূপ, জগদানন্দ, ও দাষেদর এই তিন অনে করিতে লাগিলেন । 
এ দিকে মহাপ্রভু স্বয়ং গোবিন্দের হাতে মহাপ্রসাদ দিয় হরিদাসের 

নিশিভ্ত পাঠাইলেন । পাঠ।ইয়া, আপনি ঃভ্রীনিত্যানন্দকে দক্ষিণে করিয়। 

ভোজনে বসিলেন। মহাপ্রসাঁদ কখন অপবিত্র সামগ্রী হইতে পারে না । প্রভু 

অগ্রে সান্দভৌমকে এই শিক্ষা দেন। এবং এই বে মহ্াপ্রসাদ আনিয়া- 
ছেন,-ইনি বাণীনাথ দাসানন্দের ভাই, কাকস্থ। আবার আনহিয়াছেন 
সেবকগণের দ্বারা বহাইয়া। এখন যে নীলাঁচল পুরীর বাহির হইলে 

মহাপ্রসাদকে উচ্ছিষ্ট বলিয়া অপধিভ্র ভাবেন, মে কথা প্রভুর সম্মত 

নয়। যাহা ভ্ীভগবানের অধরামৃত স্পর্শ করিয়।ছে, উহ। পরম পবিজ্র 
বস্ত ৷ | 

মহাঁপ্রভৃ ভক্তগণ লইয়া কফির্ূপে ভোজন কদ্িতেন, তাহ!র কতক 
নিদর্শন, এখন বেষ্বগণ বে মহোৎসব করেন, তাহাতে জানা যায়। এই 
ভোঁজন-ভজন পরে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা! রহিল । ফল কথা, খিনি গ্রকৃত 

মহাপ্রভুর গণ, তিনি সকল কাব্য ভক্তি রসে ডুবাইয়া লয়েন । গ্রাভূ 
ভক্তগণকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে 
আপনি সকলের অঙ্গে চন্দন দিলেন। সকলের গলায় ফুলের মালা 

পরাইলেন। তখন ভক্তগণ যাহার যে বাসা সেখানে গমন করিয়া 

শয়ন করিলেন । ও | 

সন্ধ্যার কিধি৩ পুর্বে, ভক্তগণ খোল করতাঁল মাদল মুদগ লইযু 

গ্রভুর বাসায় আগমন করিলেন। রামানন্দ বৈষ্বগণের অপরিচিত 
বলিয়! পুর্ষে আসেন নাই । এখন প্রভুর নদেবাসী নিজ-জন দর্শন করিতে 
আগমন করিলেন। রামানন্দ কায়স্থ, ধনী €লোক, পরম বিষয়ীর ন্যায় 

আকার, তাহার সহিত প্রভুর গাঁড় আজ্ীয়তা দেখিয় সকলে অবাক 

হইলেন। প্রভু তখন সকলকে সঙ্গে লইয় মন্দিরে গমন করিলেন । মন্দিরে 
সকলে ধুপ আর্তি দর্শন করিলেন। ভক্তগণ অবশ্য খোল করতাল প্রভৃতি 
লইয়া গ্রিরাছেন। প্রভু ভক্তগণ লইয়া তখন চারটি সম্প্রদায় প্রস্তত 
করিলেন। প্রত্যেক 'সম্প্রদায়ে ছুটি খেল, চারটি করতাল, এক জন্ 

মুল-গায়ক দিলেন। এক সম্প্রদায়ের কর্তী হইলেন দিত্যাঁলন্দ, 
এক্ সন্প্রদ্ধায়ের অদ্বৈত, এক সম্প্রদায়ের শ্রীবাস, আর এক সম্প্রদায়ের 

বক্রেখর । এমন সময় তুলসী পড়িছা আসিকা সকলকে শ্রাজগন্ন।থের 



আজ্ঞ। স্বরূপ চন্দন মালা দ্িলেন। তখন প্রভু চারি সম্প্রদায় মন্দিরের 

চারিদিকে ভাঁগ করিয়া দিলেন, দিয়া কীর্তন আরম্ত করিলেন । 

মন্দিরের চারিদিকে চারি সম্প্রদ।য়ের কীর্তন আরম্ভ হইলে, প্রভু 
খগ্জনাকৃতি ধরিয়া চারি সম্পনদায়ে নৃত্য আরস্ভ করিলেন। খানিক এ 

সম্পদয়ে, খানিকও সম্পদায়ে, বা আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়। 

_যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাসের রজনীতে করিয়াছিলেন,_-একবারে চারি সম্পদায়ে 

নাঁচিতে লাগিলেন । প্ররৃত কথা), তিনি কি করিলেন তাহা তিনিই 

জানেন। তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে দেখিতে লাগিলেন যে, 

তাহার সম্ভ্রদায়ে প্রভু নৃত্য করিতেছেন । প্রভূ তাহ।দের সম্প্রদ!য়ে 

আছেন, তাহাদের কীর্তনে নৃত্য করিতেছেন, এই আনন্দে 
ভক্তগণ আহলাদে উন্মাদ হইয়! কীর্ভন করিতে লাগিলেন। মনে করুন) 

এই ছুই বৎসর প্রভুর বিরহ সহ করিয়া অদ্য আবার তাহার সহিত 
নৃত্য করিতেছেন। আবার প্রভু আর এক উপায়ে ভক্তগণকে কীর্তন 
শক্তি দান করিতেছেন । প্রভু যাহাকে নিকটে পাইতেছেন তাহাকে 
ধরিয়! গাঁ আলিঙ্গন করিতেছেন। এই আলিঙ্গন ছার! প্রকারান্তরে 
জানাইতেছেন যে, তুমি বেশ কীর্ভন করিতেছ, তোমাকে বলিহারি যাই, 
তুমি আমাকে কিনিয্া লইলে। প্রভুর আলিঙ্গনে ভক্ত ইহাই বুঝিয়া 
আরও বিহ্বল হইতেছেন। শ্রীনাম মঙ্গল কীর্তনে লীলাঁচল টলমল করিয় 

উঠিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই মুহূর্তে নীলাচল অধিকার করিরা লইলেন। 

ীকীর্ভন মঙ্গলধবনি শ্রবণ করিয়া পুরুযোস্তমের লোকে উহ! দর্শন 
ও শ্রবণ করিতে ধাইলেন। এই কীর্ভন দেখিবার বস্ বটে। শ্রীকুষ্ণ- 
চৈতন্ত সন্্যাসী নয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তখন সেখানকার প্রান্স সকলেরই এই 
অটল বিশ্বাস। তিনি তখন তাঁহার পার্ধদগণ লইয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহ! দেখিতে 

কাহার না সাধ হয়? প্রভুকে কেহ কদাচিৎ দর্শন পায়েন। যদি তাহাকে, 
কেহ দেখিতে পায়েন, তবে দেখেন তিনি ভাবে বিভোর ও ভক্তগণ 
পরিবেষ্টিত। এই প্রভু অগ্য নৃত্য করিবেন, ইহা দেখিতে কাহার না লালসা 
হয়? তাই পুরুষগণ চলিলেন, নারীগণ চলিলেন, বালকগণ চলিলেন, এমন: 
কিঞ্্ং মহারাজা প্রতাপকুদ্র, জ্ঞান সংজ্ঞা হারা হইয়া সামান্ত লোঁকের 
ন্টায় কীর্তন দর্শন ও শ্রবণ করিতে অষ্রালিকা আরোহণ করিলেন। 

রাজা চলিলেন, কাঁজেই পাত্রমিত্র, ভৃত্য, এইরূপে তাহার স্বজন সঙ্গে 



শ্প্্াজিা শুট আবী তে 

চপিলেন। মন্দিক্সের সেবকগণ তখন মন্দির হইতে দীপ আনি কীর্তন 

স্থনি আলোকময় করিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন সুলভ করিক্সা দিলেন | 

সকলে চাহিয়া দেখেন যে, প্রভূ তিলা্ধের মধ্যে প্রেম-তরঙ্গে যেন 
সমস্ত সংসার ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন । দেখেন, প্রভু সোণাঁর পুত্ত- 
লির ন্াঁক্স প্রেমে বিবশীরুত হইয়া! “নৃত্য করিতেছেন। সেই চতুহস্ত 
পরিমিত স্থবলিত দেহ, গলিত বিমল হেমোজ্জল তেজ দ্বারা মণিজ্ঞ, 
নানা ভাবে তরঙ্গায়মাণ হইতেছে । প্রভুর নৃত্যকে অনেক ভক্ত বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। প্রভুর এই নৃত্য দর্শনে জীব মাত্রে চঞ্চল হইতেন, ইহা দর্শনে বছু- 

তর লৌক সংসারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন । নৃত্য দেখিয়াইপ্রকাশানন্দ ব্বরন্বতী, 

সেই সন্ব্যাীগণের বাজা, ভ্াহার কুল শীল হারাইয়া প্রভুর চরণ হে? 
'আসিয়াছিলেন । পুরীবাসীগণ ও বাজ সেই নৃত্য দর্শন করিতেছেন । আবার 

তাহারা দেখিতেছেন যে, প্রভুর নয়ন দিয়া পিচকারীর “ন্যায় জল নির্মত 

হইয়া চতুর্দিকের লোক সমূহকে পাত হন্সাইতেছে। প্রভু এইন্পে মন্দির 
ুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং সকলে দেখিতে পাইতে লাগিলেন । 
শ্রীনিত্যানন্দের কীর্তনে মন নাই। ভিনি বান্ছু পসানিয়া, প্রভু পাছে মুচ্ছিত 
হইসা মৃত্তিকা পড়িয়া, তাহাকে ও ভক্তগণকে ছুঃখ দেন, এই ভয়ে কাহার 
পাছে পাছে বেড়ীইতেছেন । ষখন জাহান শ্ীনিমাই সম্মাসী হইয়া নীলাচলে 
গমন করেন, তখন শচীমাতা শ্রীনিতাইয়ের হাত ছুথানি ধরিয়া বলিয়! 
দিয়াছিলেন যে, “নিমাই সন্স্যাসী হইয়া চলিল, ০স বালক, তাহার আর 

কেহ নাই, তিনি যেন তাহাকে ছোট ভাই ভাবিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন । 
বিশেষতঃ নিমাই ষখন মুচ্ছিতি হইক্সা ধুলায় পড়ে, তিনি যেন তাহাকে 
ধরেন, মাটিতে পড়িতে না দেন।” নিতাই ০ ধর্ম্ম যত দুর সাধ্য পালন 
কনিক্াছিলেন। নিতাই প্রকে পড় পড় দেখিলে ছুই বাছ পসািয়! 

পশ্চাৎ্ পশ্চা্ৎ ফিরিতেন। নিতাইস্সের কাঁণ্ডই আনন্দময় । কখন প্রভুকে . 
পড় পড় দেখিস, আনন্দে তাহাকে সতর্ক ককিয়া “সামাল সামাল” বলি- 
তেছেন। কখন সামাল সামাল বলিতে বলিতে এর গালা 
যথা পদ--“নিতাই, আপনি পড়িক্সা বলে সামালিও ভাই 1৮ 

মহারাজ! প্রতাপ ক্ষদ্র প্রভুর দহিত মিলিবার জন্য ক্ষিপ্ডের ভ্যোষ 

হইয়্াছিলেন। এখন. তীহাঁকে দর্শন, তাহার নৃত্য ও কীর্তন দেখিক্গসা ও 
শুনিয়া, আরও সংজ্ঞা ভাবা হইলেন। ও 



নংকীর্তন দেখি রাজার হইল চমতকান। 

প্রভুরে মিলিতে উৎকঠ! বাড়িল অপার ॥ 

তথন ্ীনিত্যানন্দ, প্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস, ও শ্রীবক্রেশ্বর, এই চারি 

জনকে প্রভু নাচিতে আজ্ঞ। দিলেন। চারি সম্প্রদায়ে চারি জন্ নাচিতে 

লাগ্টিলন। এইকূপ খানিক নৃত্যের পর যখন সকলে ক্লাস্ত হইলেন, 

তখন কীর্তন সমাপ্ত হইল। তখন পুষ্পাঞ্জলী দেখিয়া ভক্তগণ সহিত প্রভু 

আপন বাসায় আইলেন। সকলে আপিয়া দেখেন যে তুলসী পড়িছা 

মহারাজার আজ্ঞা ক্রমে প্রভুর আলয়ে ভারে ভারে প্রসাদ রাখিয়া দিয়া- 

ছেন। তখন ভোজনানন্দের পরে সকলে নিজ নিজ বাসায় শয়ন করিতে 

গমন করিলেন । 

'এইকূপে যে প্রত্যহ প্রভুর আলয়ে ভোজন হইতেছে তাহা নহে। 
ভঞ্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তাহারা প্রভু যাহা ভাল বাসেন 

তাই গৌড় হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। প্রভু ও ভক্তগণ একত্রে 
এইন্পে প্রতিদিন মহোৎসব হইতে লাগিল । ক্রমে রথযাত্রার দিন 

সম্নিকট হইল। তখন প্র তুলপী পড়িছা, কাশিমিশ্র, ও সার্বভৌম, এই 
তিন জনকে ডাকাইলেন ) ডাকাইয়া বলিলেন যে, রথযাত্রার পুর্কের 
শ্রীমন্দির পরিষ্কত ও মার্জিত করিতে হইবে। অতএব তাহার! মন্দির 

মাঞ্জন-রূপ সেবাটি তাহাকে দিউন । ইহাতে সকলে হাহাকার করিয়া 

রল্সিলেন যে, "এ কূপ শীচ সেবা প্রভুর পক্ষে শোভা পায় না। তবে নিতান্ত 
কাহার ইচ্ছ! হইস! থাকে, তবে তাহার" কাজেই আজ্ঞা পালন করিবেন, 

্তাহীরা বলিলেন, বৃহতর ঘট ও সন্মার্জনী প্রয়োজন হইবে, উহা মন্দিবে 
রাখ! হইবে । | 

প্রভু পরদিন প্রভাতে তাহার পার্ধদগণ লইয়া মহানন্দে মুভূযুক্ছ হরিধবনি 
করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন | এই হরি-মন্দির মার্জন- 

রূপ লীল! প্রভু পুর্বে শ্রীনবদধীপে একবার করিয়াছিলেন । এইরূপে প্রত 
নবদ্বীপের ও নীলাচলের তিন চারি শত ভক্ত সমভিব্যাহারে মন্দিরে চলি 

লেন্চ। তখন ভক্তি কর্তৃক উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ভক্বে 

স্বীয় আহন্তে চন্দন মাখাঁইলেন ও মাল! পরাইলেন, আর ভক্তগণ শআীকর স্পশে 

ভক্তিধন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন । 



ম'ন্দর মাজ্জন। 

আপনার ভুস্তে প্রভূ চন্দন লইরা । 

ভক্ত সবে পরাইল অতি গীত হইরা ॥ 
ঈশ্বর প্রসাদ মাশ্য দিলেন গলায় । 
আনন্দে শিহ্বল সবে চৈতন্ত কৃপায় ॥ 

করেতে শে।বনী ভক্তগরণ চারি দিকে । ৃ 

মন্ত গজ-গভি গ্রস্ত চলিলেন আগে ॥--(চক্দ্রোদয় নাটক ) 
ভক্তগণ দেখিলেন, তুলসী পড়িছা একশত সন্মাঞ্জনী ও বহুতর ঘট 

পাখির দিরছেন। তখন কটি-বন্ধন করিয়া একেবারে তীহাঁরা কার্যে 

প্রবৃত্ত হইলেন । অবশ্ত আমাদের প্রভু সকলের আগে । এখানে কেহ 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে প্রভু ব্রজের অতি নিগুঢ় রস জীবকে 
শিক্ষা দিম্াছেন, তিনি আবার মন্দির মার্জন সেবার স্তায় অতি স্ুল সাধন 

প্রণালী কেন ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে গেলেন ? ফল কথা, যাহাতে ভক্তি 
উদ্রেক করে সেই কার্যই প্রভুর সন্মত | মহারাজা প্রভাঁপরুদ্রের এই সেবা 

ছিল বে, বখন শ্ীদগন্নাথের রথ মন্দির ত্যাগ করিয়া স্ুন্দরাচল গমন করিত, 

তখন তিনি সুবর্ণ মার্জনী লইয়া অগ্রে পথ পরিষ্কার ও চন্দন জল ছিট। 

দিয়া উহা পবিত্র করিতেন । এই সেবা দেখিয়া প্রভুর প্রতাপরুদ্রের 
উপর ক্ক্পা হইল । মনে ভাবুন, শ্রীমন্দির শ্রীভগবাঁনের বাসস্থান । তাহার 
মার্জন করিতেছি, যাহার মনে এই ভাব জীজ্জল্যমান রূপে খেলিতে 

থাকে, তাহার আনন্দের সীমা কি? ভক্তি কার্যে ছোট বড় নাই। 
মোটা সুক্ষ নাই। ৃ | 

ফল কথা, যখন ভক্তগণ মন্দির পরিক্ষার আস্ত করিলেন তখন সন্ষলে 
ভক্তিতে বিগলিত হইলেন । সকলে মুহুমু হরিধবনির সহিত দিক 

আমোদিত করিতে লাগিলেন । সর্বাপেক্ষা প্রভুর উত্সাহ অধিক । 

সর্ধাপেক্ষা তিনি, অধিক কার্য করিতেছেন। যে ভাল করিরা কাধ্য 
করিতেছে; প্রভু তাহাকে সাধুবাদ দিতেছেন। আর পাধুবাদ পাইবাঁর 

নিমিত্ত সকলে প্রাণের সহিত পরিশ্রম করিতেছেন । কিন্ত তবু কেহ প্রভুর 

সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না । মাঝে মাঝে কীর্তন হইতেছে, মাঝে মাঝে 
একটু নৃত্যও হইতেছে । মনে করুন, ইহার মধ্যে কোন ভক্তের একটুবেগ 

. বাড়িয়া! উঠিল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়। একটু নৃত্য আরম্ভ করিলেন । 

অমনি ভক্তগণ সমুদয় কাঁধ্য ফেলিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কাজেই 



কাঁধা তত শীঘ্র শীঘ্র হইব উঠিতেছে না। ভক্তগণ সন্মাজ্জনীর দ্বারা উপর 
ও তল এইরূপে পরিষ্ষার করিয়1, শেষে সকলে হস্ত দ্বারা আবজ্ঞন। কুড়াইতে 

লগিলেন। প্রভূ বলিলেন, ধিনি যত কুড়াইবেন সব এক স্থানে করিয়া 
রাখা হউক, পরে বিচার করিয়া দেখা যাইবেক কাহার কত কুড়ান হইয়াছে। 

বাহার অধিক তিনি পু্রক্ষার, ও যাহার কম তিনি দণ্ড পাইবেন । 
শ্রীনটদ্বত উপবাসে, বয়সে, পথশ্রমে ও নানাবিধ কারণে ভুর্ধাল»অধিক 

কুড়।ইতে পারেন নাই। খিচারে প্রভুর কক্করের কাড়ি সর্বাপেক্ষা অধিক, 
ও শ্রীদ্বৈতৈর সর্াপেক্গা কম হইল। তখন প্রভু হাসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে 
বলিতেছেন বে, পুর্বে বে কথা স্থির হয়, তাহাতে তুমি দণ্ডার্হ। শ্রীঅদ্বৈতের 
উত্তর নাই। তখন সরূপ তাহার পক্ষ হইয়া বলিতেছেন, “প্রভু, তুমি গৌঁয়ালা, 
পেট ভরিয় ছুধ ও ননী খাও, তোমার সহিত শ্রীঅদ্বৈত তাপস জ্রাহ্গণ 

পারিবেন কেন? সবূপ যদি, প্রভূ স্বয়ং আীরুক্ ইহ সাব্যস্ত করিয়া, কথা! 

কহিলেন, প্রভূ সেইদূপ আ্ীঅদ্বৈতকে মহাদেব স্থির করিয়া বলিতেছেন, 

“সরূপ, তাহা! নয়, তাহা নয়। ঘিনি ত্রহ্গাণড সংহাঁর করেন, শ্রীভগবান তাহার, 

জয় কখন দেন না। সর্প, ধর্মের বল বড় জাঁনিবা |” সর্ূপ বলিলেন, 

“গোয়াল! বুঝি বড় সাধু পুরুষ ? পুতন। দিলে স্তন্ত ভুপ্ধঃ আর সেই হতভাগিনী 

সেই অপরাধে মারা গেল।” প্রভূ বলিলেন, “সরূপ, কথা কাটাকাটি করায়, 

কি ফল? শ্রীজগন্নাথ দেব এখানে স্বয়ং সাক্ষী । যদি শ্রীঅ্ধৈত সংহারী 

ও আমি নিরপরাধী না হইব, তবে শ্রীজগন্নাথ তাহাকে পরাজয় ও আমাঁকে 
জয় দিবেন কেন? আমার কন্করের কাড়ি বড় হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি 

যে শ্রীজগন্নাথ আমার পক্ষে সাক্ষী দ্রিতেছেন।” ভ্রীঅদবৈতের তখন কথ! 
ফুটিল, বলিলেন, “যে ব্যক্তি সুজন হয়, সে আপনাকে আপনি সাক্ষী মানে না। 

তোমার সাক্ষী জগন্নাথ, আর তুমি জগন্নাথের সাক্ষী, ইহাতেই প্রমাণ 
তোমরা কিরূপ সুজন ।৮ স্থতরাং নৃত্য, গীত ও কায়িক পরিশ্রমের সহিত 
হান্ত কৌতুকও হইতেছে । : 

মন্দির পরিষ্কৃত হইলে, তখন জল আনিবার আজ্ঞ! হইল। 
শত শত লেক জল ভরে সরোবরে। 

ঘাটে স্থল নাহি কেহ কৃপে জল ভরে ॥ 

পৃর্ণ কুস্ত লইয়া! আইসে শত ভক্তগণ। 

শুন্য ঘট লইয়। যায় আর শত জন ॥ নিন | 

মু 
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ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল। 
শত শত ঘট তাহা! লোকে আনি দিল ॥ 

জল ভরি ঘর ধোয়ে করে হরিধবনি । 

কৃষ্ণ হরিধবনি বিন আর নাহি শুনি ॥ 

কৃষ্ণ কঞৎ করি করে ঘট সমর্পণ । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥ 

যেই যেই করে সেই কহে কৃষ্৫ নাম । 
কৃষ্ণ নাম্.হইল তাহ সক্ষেত সব্ব কাম ॥ 

প্রেমাবেশে কহে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। 

একলা করেন প্রেমে শত জনের কাম ॥_ চেরিতামৃত)| 

এইরূপে সমস্ত মন্দির ধৌত করা হইল । চক্দ্রোদয় নাটক বলেন-_ 

এবং গৃহ মার্জি কৈল প্রসন্ন শীতল। 
আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর ॥ 

অর্থাৎ প্রভুর অন্তর যেরূপ পবিত্র ও শীতল, মন্দির সেইরূপ পরিক্ষার 
ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া শীতল ও পবিত্র করিলেন । . 

ভক্তগণ মন্দিরে জল ঢালিতেছেন, সেই উপলক্ষ করিক্স! কেহ বা প্রভুর 
জীপদ ধোয়াইতেছেন, আবার সেই জল পাঁন করিতেছেন। প্রভূ আঁমাঁর 
সরল চিত্ত, ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পাইতেছেন না। এমন সম্য 

এক সরল বুদ্ধি বালাল ব্রাহ্মণ এক ঘট জল প্রভুর সাক্ষাতে তাঁহার পাসে 

ঢালিয়া দিলেন, দিয়! সেই পবিত্রীকৃত জল লইয়া! অঞ্জলি করিয়া পাঁন 
করিতে লাগিলেন। প্রভু এক দৃষ্টে ব্রাঙ্গণের কার্য দর্শন করিলেন । 

করিয়া, কুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, “সরূপ, দেখ আঁমার হুর্গতি দেখ। 
এই শ্রীজগন্নাথের মন্দির, ইহার মধ্যস্থানে, এই ত্রাঙ্ণ আমীর পদ ধৌত 

করিল, তাহার পরে সেই অপবিত্র জল লইয়া আপনি পান করিল। এখন 
বজ আমার কি গতি হইবে ?- ও ব্রাহ্মণ নির্বোধ, ভাঁল মন্দ বুঝে না, কিন্ত 
আমার আ্ীজগন্নাথের নিকট অপরাধ কিসে মোচন হইবে? ভক্তগণ 
শ্ীজগন্নাথে ও ্রীপ্রভূতে কিছুমাত্র বিভেদ নাই, ইহা মনে ঠিক জাঁনেন। 
স্তরাং তাহাদের সেই ক্রাহ্মণের উপর রাগ হুইল না, বরং বড়ই ভক্তি হইল। 

কিস্ত প্রভু ক্রোধ! করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভূ ধর্ম শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে 

কাজেই প্রভুর কথায় তাহাদের সহাঁনভূতি করিতে হইল। তাই সরূপ সেই 



ব্রাহ্মণের ঘাঁড় ধরিলেন, ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। 

ব্রাহ্মণ দণ্ড পাইয়। মহা খুপী। ভক্তগণ তাহাকে তাহার কার্যের নিমিত্ত 

সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। ব্রাঙ্ধণকে বাহির করিয়া দিলে ভক্তগণের 

পরামর্শানুসারে সেই ত্রাঙ্গণ আবার অভ্যন্তরে আইল । আসিয়া প্রভুর 

চরণে পড়িল। বলিল, “প্রভু, আমি মুর্খ, আমি ভাল মন্দ কি বুঝি? আমাকে 
ক্ষমা করুন।” প্রভূ হাসিলেন , আর কিছু বলিলেন না। মন্দির ধৌত 
হইলে ভক্তগণ আপন আপন বসন দ্বারা জল মুছিয়া লইলেন। তখন 
সকলে একটু পরিশ্রাস্ত হইয়াছেন। একটু বিশ্রাম করিয়। প্রভু নৃত্য 
আরম্ভ করিলেন। ঘথ।, চন্দ্রোদয্ে-- 

গুপ্ডিচা মার্জন করি, আঁনন্দেতে গৌরহরি, 
সরূপাদি ভক্তগণ লৈয় । 

আরস্তিল সংকীর্তন, আনন্দিত ত্রিভুবন, 

ধ্বনি উঠে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়। ॥ 

সরূপের উচ্চ গীতে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, ইত্যাদি | 

তাহার পর প্রভূ উদ্দণ্ড নৃত্য আরস্ত করিলেন । 

মহা উচ্চ সংকীর্তনে আকাশ উরিল। 

প্রভূর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ 
প্রভুর উদ্দও: নৃত্য দেখিলে ভক্তগণ ভয্ম পাইতেন, উদ্দণ্ড নৃত্যে 

প্রভুর আছাড় দেখিলে ভক্তগণের হৃদয় শুখাইয়া যাইত। জরূপ বেগ- 

তিক দেখিয়। কীর্তনে ক্ষান্ত হইলেন । কাজেই প্রভু ক্রমে নৃত্যে ক্ষান্ত 
দিলেন। সকলে একটু শান্ত হইলে, ভক্তগণ সমভিব্যাহারে প্রভূ সরো- 

বরে ঝন্প দিলেন । সেখানে কৃষ্ণের বাঁল্যলীলা ভাবে বিভাবিত 
হইয়া জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন । মহানন্দে সকলে সন্ভতরণ দিতে 
লাগিলেন। ভক্তগণের কাহারও বাহা জ্ঞান নাই। জলে পড়িয়া কি | 

বৃদ্ধ, কি যুবা, নিতান্ত বালকের ন্যায় খেলা আরম্ভ [করিলেন। তখন 
কাহার বড় ছোট জ্ঞান রহিল না, যিনি অতি বিজ্ঞ, তিনিও শিশুর ন্যায় 
ডুব দিয়া, যাহাকে সম্মখে পান তাহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন । 
প্রভু, শ্ীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দের জল-যুদ্ধ বাধাইয়! রঙ্গ দেখিতেন।. এ 

তাহার নিয়মিত কাজ । আবার ভক্তগণও প্রভু ও গদাধরে জলযুদ্ধ 

বাধাইয়! দিয়! তাহার শোধ লইতেন। ছেলে বেলার “কয়া, কয়?” খেপায় 



প্রভু বড় আমোদ পাইতেন। সই রহন্য আস্বাদন করিতেন। প্রভু 
চিরদিন শিশুর ন্যায় ছিলেন। ক্ৃষ্ণপ্রেমে জীবকে শিশুর ন্যায় চঞ্চল করে। 

হে ক্পাময় পাঠক ! বনে গমন করিয়া উপবাস করিয়া যোগদ্ব।র। 

অষ্টসিদ্ধি লাভ, আঁর এই শ্রীরুঞ্ের বৃন্দাবন খেলা, এই ছুই তুলন1 কর । 

জলক্রীড়া করিয়া, হৃনিংহদেবকে প্রণাম করিয়া, সকলে উপবনে 
প্রবেশ করিলেন । সেখানে সহারাজের আজ্ঞা ক্রমে, কাশীমিশ্র ও 

তুলসী পড়িছ, পাঁচ শত লোকের উপযোগী অতি উপাদেয় প্রসাদ লইয়! 

রাখিয়। দিয়াছেন । সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ভক্তগণের যেমন ক্ষুধা, প্রসাদও 

সেইরূপ, গুণ ও পরিমাণে, তাহার উপযোগী । সুতরাং ভক্তগণ “আকঠ 

পুরিয়1” ভোজন করিতে বসিলেন। বন ভোজন শ্রীগ্রভুর বড় ভাল 

লাগে। স্তরাঁ বন ভোজন পাইলে আর ছাড়িতেন নাঁ। এই তিন 

চারি শত ভক্ত ভোজন করিতে বসিলেন। মধ্যস্থানে প্রভূ বসিলেন, 
দক্ষিণে সার্বভৌম, তাহার পরে পুরী ও ভারতী, তাহার পর অদ্বৈত ও 

নিত্যাঁনন্দ। ইহাদের ঝগড়া করিতে সুবিধা হইবে, এই নিমিত্ত ছুই জন 
বরাবর এক স্থানে বসিতেন। ভক্তগণও সেই নিমিত্ত যোগাড় করিয়। 
তাহাদিগকে পাশাপাশি বসাইয়া দিতেন । এই দিন পার্ধভৌমের সমন্বয় 

হইবে । তিনি বড় শুদ্ধাচারী ব্রাঙ্গণ, বিধির দ্াস। অদ্য “ছত্রিশ বর্ণ” 

একত্র হইয়! মহাপ্রসাদ অর্থাৎ সেই শুদ্রপৃ্ট অন্ন, শুদ্রের হস্তে, ছত্রিশ 

বর্ণের সহিত ভোজন করিবেন, তাই সার্ধভৌমকে প্রভূ আপনি ধরিয়া 
নিজের নিকটে বসাইয়াছেন। 

তখন প্রভু হরিদাস” “হরিদাস” বলিয়া ডাঁকিতে লাগিলেন। বিবে- 

চনা করুন, হরিদাস মুসলমান, তিনি যদি সেই মহা মহ!| কুলীন ত্রাহ্মণ- 
গণের মধ্যে এক পংক্তিতে উপবেশন করেন, তবে হিন্দুর হিন্দুত্বের 

শ্রাদ্ধ হইয়া যাঁকস। কিন্তু ভক্তগণের তখন মনের এই ভাব যে, কৃষ্ণ 

জগতের পিতা, আর সকলেই তাহার জস্তান, স্কতরাং হরিদাস তখন 

ভোজনে বসিলে, দে ষে কোন অন্যায় কার্ধ্য হইবে, ইহা কেহ মনেও 
অন্গুভৰ করিতে পারিতেন না। কিন্তু হরিদাস দীন হইতে দীন। তিনি 

করযোঁড়ে বলিলেন, “প্রভু, আমাকে বধ:করিবেন না । আমি এ সমাজে 
বসিবার উপযুক্ত নহি, আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করুন।” প্রভু আর 
পিড়াপীড়ি করিলেন না। পরিবেশক সাত জন নিযুক্ত হইলেন। যথা, 



রূপ, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গেপীনাথ, বাণীনাথ, ও শঙ্কর । 
ইহার মধ্যে বাণীনাথ কায়স্থ। 

যখন দেই উপবনে বসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের পুলিন ভোঁজন 
সকলের মনে একেবারে স্কুর্তি হইল। প্রভূ এই ভাবে এত বিভোর 
হইলেন যে, তীহার নয়ন জলে ভোজন কার্য বন্ধ হইয়া গেল। প্রভু 
দেখিলৈন ষে, তিনি ভোজন না করিলে কেহই ভোজন করেন না, 
তাই কষ্টে অষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। পুর্বে নাচিয়া গাইয়া ভজনের কথ! 
বলিফাছি। যদি নাচিয়! গাইয়া ভজন হয়, তবে জলক্রীড়াঁয় কি বন 

ভোজনে, ভজন কেন না হইবে? গীতা বলেন, সকল কর্ম কষে, সমর্পণ 

করিবে । এই মহাবাক্য আর একটি কথার উত্তর। সেটি বৌদ্ধ 
গণের নিকট হিন্দুগণ শিখিক়াছিলেন। যে, জীবের কর্মের বোঝা বহিবে 

কে? কর্ম করিলে জীবের তাহার ফল গ্রহণ করিতে হুইবে। কাজেই 
তাহার নরক, স্বর্গ ও পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হইবে । এ কথার উত্তর 

এই যে, সকল কর্ম ক্ৃষণকে সমর্পণ করিয়া করিলে, তিনিই সে সকল 

বোঝা বহিবেন। প্রভু এই অবতারে আপনি আচরিয়া তাহার জীবকে 
ধর্ম শিক্ষা দ্িতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবান জীবের 

নুহ্বদ, কাজেই তাহার ভজনে কেবল আনন্দ ব্যতীত কেন ছুঃখ 

হইতে পারে না। এমন কি, যে কার্য্যে প্রকৃত ছঃখ আছে সে 

তাহার ভজনই নয়। তবে কোঁন কোঁন ভজনে আপাততঃ ছঃখ বোধ 

হইতে পারে | কিন্তু সে দুঃখ প্রথমে, গ্রক্কৃত ভজনের চরম কেবল 

আনন্দ । মনে ভাবুন, শুদ্ধ নাম জপআপাততঃ হঃখকর বলিয়া বোধ 

হইত পাঁরে। কিন্ত যিনি এরূপ ভাবেন, তিনি আপনি নাম জপিয়! 
দেখিবেন যে, আমাদের সেই স্্হ্গদের নাম “জপিতে জপিতে উঠে 

অন্তের খনি ।” : 

অতএব হরিমন্দির মার্জন ঘদিও নীচ কার্য, কিন্তু উহাঁও ভজন । 

আবার জল ক্রীড়া ও বন .ভোজন, উহাঁও ভজন। তবে কি না, রুষেঃ 
অর্পণ করিয়া কার্ধ্য করিতে হয়। তাহা করিলে সমুদ্বা় কার্য্যই 
ভজন হয়। আর সে কাধ্যের ফল স্বরূপ বোঝা বহিতে হয় না। 

যাহারা ভোজনে বপিয়্াছেন, তাহারা আনন্দে বিহ্বল. হইয়াছেন। 
বাহার! স্বাস্থ্য-বিদ্যা তন্বজ্ঞ, তীহাঁরা বলিয়া থাকেন, যে, ভোজনের - 



সময় স্থখকর আলাঁপনে ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও অন্ন পরিপাকের সহায়তা 
করে। তাই যখন পাঁচ জনে বসিয়া ভে।জন করেন, তখন কেহ বা 

পরের কুৎসা করেন, কেহ বৰ বাজে গল্প করেন। তাহার "কারণ এই 

যে, নুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা কৃষ্ে অর্পণ করিয়া ভোজনের ষে 

স্গথখ তাহা অবগত নহেন। 

সকলে ভোঁজনে বসিলেন, আর হরিধ্বনি হইয়া উঠিল! যখন প্রথম 
গ্রাস বদনে দ্িতেছেন, তখন ভাবিতেছেন যে, জ্ীভগবান ইহার আস্বাদ 

করিয়াছেন, ও তাহার অধরামুতের দ্বারা ইহা পবিত্রীকৃত হইয়াছে 
এই ভাবে বিভোর হুইয়! অন্ন সুখে দ্িতেছেন, আর. প্রকৃতই, কেন 

জানি না, প্রত্যেক গ্রাস ভক্তগণের জিহ্বায় অনির্ধচনীয় উপাদেয় 
আসম্বাদ দিতেছে। 

ভক্তগণ কষ্ের স্গখকে আপনার স্থখ মনে করেন। গ্রাস মুখে 

দিয় অতি স্ুত্বাছ বোধ হওয়ায় সুখ পাইতেছেন, কিন্ত ইহ1 ব্যতীত 
আর একটি অনির্ধচনীয় স্বখ অন্ুভব করিতেছেন। ভক্ত মহাপ্রসাদ মুখে 
দিয়া, উহা আম্বাদ করিয়া স্থথ পাইতেছেন। আবার সেই সঙ্গে শ্রী- 
কৃষ্ণ ইহা আস্বাদ করিয়া হখাঁজুভবৰ করিয়াছেন, ভাবিয়া আনন্দ পাই- 
তেছেন। এইরূপ মনের ভাব হওয়াতে কোন ভক্ত সময়োপযোগী 
একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। দেই সঙ্গে সকলে সেই গ্লেকটার জুধ। 
আস্বদ করিলেন। সেই শ্লোকটীতে অন্য একটি ভাবের উদয় হওয়াতে, 
আর এক জন ভক্ত আর একটি শ্লোক পড়িলেন। উহা! শুনিয়া! ভক্তগণ 

পুলকিত হইয়া গগন ভেদিয়া 'হরি হরি বলিয়া উঠিলেন। 
এই গেল মহোৎসবের মহাপ্রসাদ ভোজনের স্থখ। এই গেল ভোজনে 

ভজন। ইহার মধ্যে কেহবা হাস্ত কৌতুক করিতেছেন, আর, সকলে 
আনন্দে টলমল করিতেছেন বলিয়া, উহা শ্রবণ করিয়া হাসির! 

গলিয্! পড়িতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, “এত দিনে আমার জাতিটী 
গেল।” সকলে জিজ্ঞাস করিলেন, “কেন, হইল কি ?” অদ্বৈত বলিতেছেন, 
প্রভুর কি? উনি দন্যাসী, সন্গ্যাসীর অন্পে দোষ নাই। কিন্ত আমি 
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমি অবধুতের (নিত্যানন্দকে দেখাইয়া! ) সহিত এক 
পংক্তিতে বসিয়। সমাজ ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কাশ্য করিলাম। আমার যে 

«কি উপায় হইবে বপিতে পারি না” নিত্যানন্দ উত্তরে বলিলেন, "তুমি 



ব্রা্ষণ, আমি কি ত্রাক্ষণ নই? তোমার পরম ভাগ্য যে আমার ন্যায় 
ত্রাহ্গণ তোমাকে লইয়া ভোজন করিতেছে ।” অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি ত 

আপনাকে ব্রাঙ্গণ বল, তাহ। শুনিয়া থাকি, কিন্তু তোমার উৎপত্তির 

ঠিকানা কই আমরা ত কেহই জানি না। তানা হয় তুমি ব্রাহ্গণ 
হইলে, কিন্তু কুড়ি বত্সর পশ্চিমে ছিলে, বল দেখি তুমি কোথাকার 
না অন্ন খাইয়াছ ?” নিত্যানন্দ বলিলেন, “ঠাকুর, তুমি অতি মহাজন 
ব্যক্তি, দ্বৈত মান না, নাষ লইয়াছ অদ্বৈত। অর্থাৎ শ্রীভগবান আক 
তুমি এক, মনে ইহা ভাব । আমর1« শ্রীভগবানের দাস, তুমি কর্তব্য 
নাস্তিক, আমাদের এখানে তুমি কেন ?” শাস্তিপুর কি নবদ্বীপে হইলে 

এই কোন্দল ক্রমে বাড়িয়া চলিত ৷ কিন্তু নীলাঁচলে পুরীবাসী বনুতর 

ভিন্ন লোক থাকেন, সেখানে কাজেই অঙ্গে অল্পে কোন্দল থামিয়! গেল। 
পরিবেশকগণ গ্রভুকে উত্তম প্রসাদ দিতে আইলেই প্রভু অমনি 

বলেন, “উহা! আমাকে দিও না, ভক্তগণকে দাও, আমাকে সামান্য 

ব্যঞন ব্যতীত আর কিছুই দিও না।” কাজেই ভয়ে কেহ প্রভুকে 
ভাল দ্রব্য দিতে পারেন না। কিন্তু প্রভু জব্দ জগদানন্দের 

কাছে। জগদানন্দের প্রেমের নিকট" প্রভু পরাস্ত। জগদানন্দ 

হস্তে উত্তম দ্রব্য লইয়া! পংক্তির মধ্য পথ দিয়া দ্রুত গতিতে গমন করি- 

তেছেন। অমনি হঠাৎ যেন না জানিয়া, কি অন্যমনস্ক হইয়া, প্রভুর পাতে 
উহ] দরিয়া! চলিয়া! যাইতেছেন। কিন্তু প্রভু উহা! গ্রহণ করিলেন না। পাতের 

এক পার্খে সরাইয়া রাখিলেন। এমন সময় দেখেন কি, জগদাঁনন্দ আবার 
আসিতেছেন, আসিয়! প্রভূর একটু দূরে ঈড়াইয়া, আড় চোখে দেখিতেছেন 

যে, তাহার দত্ত দ্রব্য প্রভূ গ্রহণ করিয়াছেন কি না। ইহা! দেখিয়া 
প্রভুর ভয়ে মুখ শুখাইয়া গেল। প্রভু বেশ জানেন যে, বদি তিনি 
উহা শ্রহণ না করেন, তবে জগদানন্দ মুখে কিছু বলিবেন ন! 

বটে, তবে ঘরে কপাট দিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়) থাকিবেন। 

তাই জগদানন্দের ভয়ে সেই উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। 
কিন্ত এখানেই জগদানন্দের হাত হইতে যে প্রভুর অব্যাহতি হইল, তাহ! 
নহে এই যে পাঁচশত লোকের প্রসাদ আসিয়াছে, জগদানন্দ ইহার 
মধ্যে সর্ব(পেক্ষা যে উত্তম সামগ্রী, উহ প্রভুর নিমিত্ত অগ্রে বাছিয়া 

রাঁখিয়াছেন। প্রভু ঘি তাহার দত্ত একটী দ্রব্য ভোজন করিলেন, 
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তবে জগদানন্দ আর একটা উত্তম দ্রব্য আনিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন, আর 
উহা অ(নিয়া রূপে, না ধলিয়া না৷ কহিয়া, হঠাৎ প্রভুর পাতে দিলেন । 

জগদ।নন্দের এই ভাব দেখিয়া! সাব্বভৌম হাসিতেছেন, আর প্রভুর 
নিকট যাহারা যাহার বসিয়াছিলেন, সকলেই হা।সিতেছেন। কিন্তু জগদালন্দ 
তাহা জানিতেছেন না। এদিকে প্রভুর অর এক শক্র জুটিয়া গেলেন । 
তিনি কে না সরূপ দামোদর, প্রভূর দ্বিতীয় কলেবর, প্রভূর অতি মক্স্ী ভক্ত, 
প্রভুর শেষ কালের প্রতি মুহুর্তের জ্খ ও দুঃখের সাথি। তিনিও প্রভুর 
নিমিত্ত বাছিয়! বাছিয়া ভাল ভাল সামগ্রী বাখিয়াছেন, প্রভূকে উহ! 
ভুঙ্জাইবেন, কিন্তু প্রভূ ভাল সামগ্রী লইবেন না। তিনি জগদাঁনন্দের পদ্ধতি 
অবলম্বন না করিয়া অন্ত উপায়ের সাহায্য লইলেন। হাঁতে উত্তম সামগ্রী 
লইয়! প্রভুর আগে দাড়।ইলেন, দাড়াইয়। বলিতেছেন, “প্রভৃঃ অভয় দেন তে। 
বলি।” শ্রীজগন্নাথ এই অমৃত গুলি সেবা করিয়াছেন। আপনি একবার 
পরীক্ষা করুন, করিনা দেখুন, তিনি কিরূপ আশ্বাদ করিরাছেন। প্রভু 
সরূপের মুখ পানে চাহিলেন, দেখিলেন, উহা গ্রহণ ন! করিলে তিনি মনে বড় 
বেদনা পাইবেন। প্রভু হাগিয়া বলিলেন, “দাও, কিন্ত আর ন1।” কিন্ত 
সন্ধূপ আবার একটা দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত । জগদানন্দ ও সরূপের 
এইন্সপে প্রভুকে খাওয়াইবাঁর যত্র দেখিয়া সার্বভৌম প্রভৃতি অতি 
মুগ্ধ হইতেছেন। | 

সার্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আসিয়া প্রভূর ও ভট্টাচার্যের 
অগ্রে ঈাড়াইলেন। সার্বধভৌমকে বলিতেছেন, “ভষ্টাচাধ্য, এ ব্যাপার কি ? 
তুমি এখানে কেন? তুমি বেদাচার ধর্ম ত্যাগ করিয়া একি অকাজ 

করিতেছ ?” আঁবার বলিতেছেন, “কি ছিলে কি হয়েছ, একবার বিচাঁর 
কর, এ আনন্দের কি উপমা আছে? তখন সার্বভৌম গদ্ গদ্ হইক্সা 
গোপীন।থকে বলিতেছেন, (যথ। চরিতাম্বতে )-- 

সার্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি। 
তোমার প্রসাদে আমার সম্পদ সিদ্ধি॥ 
মহাগ্রভু বিনে কেহ নাহি দক্বাময়। 

কাকের গরুড় করে করছে কোন্ হয় ॥ 
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। 
সেই মুখে এবে মদা কহি কৃষং হরি ॥ 



কাহা বাইশ তাকিক শিষ্যগণ সঙ্গ । 
কাহা এই সধ্য আুধা-সমুদ্র তরঙ্গ ॥ 

এই কণা শুনিয়! প্রভূ কি করিতেছেন শ্রবণ করুন। তিনি অতি 

গম্ভীর হুইয়! সরল ভাবে বলিলেন, “ভট্টাচার্য্য, তাহ! নয়, পুর্বে তোমার 
সাধনা ছিল, সেই বলে তোঁমার বদনে কৃষ্ণ নাম ক্ফুর্তি হইয়াছে। আমরাও 
তোমার পবিত্র সঙ্গে নামে রতি শিখিয়ছি 1” প্রভূর এই উত্তর শুনিয়া 
সার্বভৌম হাসিতে লাগিলেন। প্রভূ স্বয়ং সার্ধভৌমকে যত্ব করিয়] 

খাওয়াইতেছেন। পুর্বে বলিয়াছি, এই দিন তাহার একরপ সমন্বয়। প্রভু 
প্রকৃতই পরিবেশকগণ দ্বার বারহ্বার উত্তম প্রসাদ আনাইয়! সার্ধবভৌম্কে 

অতি ন্বেহের সহিত খাওয়াইতে লাগিলেন। কোন্ ভক্ত কি ভাল 

বাসেন, ত।হ! অন্তর্ধামী প্রভূ অবগত আছেন। আপনি মহাপ্রভু এই 

রূপে প্রত্যেক ভক্তকে পরিবেশকগণ দ্বারা ভাল ভাল দ্রব্য দেওয়াইতে 
লাগিলেন । 

তবে প্রভু সব বেষঞ্চবের নাম লঞ্া। 

প্রসাদ দেন যেন কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া॥ (চরিতামৃত ) 

মহাপ্রভু বলিতেছেন, খাও; খাইতে বলিতেছেন কি | মহাপ্রসাদ ; 

দ্রব্য কিনা অতি উপাদেয় বস্ত, সুতরাং 

«“আকণ্ঠ পুরিক়! বৈষ্ণব করিল ভোজন 1” 

তাহার পর ন্বর্গমর্ত্যভেদী হরিধ্বনি করিয়া সকলে গাত্রোথান 

করিলেন। প্রভূ আপনি ভক্তগণকে চন্দন ও মাল বণ্টন করিয়া! দিলেন । 
তাহার পুর ভক্তগণ নিজ নিজ বাঁসায় আরাম করিতে চলিলেন। সকলের 
ভোজন হইলে সাত জন পরিবেশক ভোঁজন-করিলেন। গোঁবিন্দ হরিদাসকে 

শ্রসাদ দিয়া আপনি ভোজন করিলেন। 

তাহাঁর পর দিবস শ্রীজগন্াথের নেত্রোৎসব। পঞ্চদশ দিবস অদর্শনের 

পর, দেই দিবস তিনি জগজ্জনের নেত্র-গোঁচর হইবেন। শাকের 
কথা এই যে, শ্রীজগনাথদেব মান করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্্যস্ত 

নিভৃতে মহালক্মীর সহিত যাপন করেন। তাহার পরে তাহার অনুমতি 

নক 

, লইয়া নীলঞচল ত্যাগ করিয়া রথে চড়িয়! জন্বরাঁচল গমন করেন। সেখানে ৃ 

. উপবনে সপুদিবস শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া, আবার নীলাচল; 

প্রস্যাগমন ফরেন । 
৪র্থ-৬ 



২ প্রভুর দশন ভঙ্গা 

নেত্রোৎ্সব দিনে শ্রীজগন্নাথ নয়ন-গোচর হইলে, প্রভূ ভক্তগণ লইয়া 
মহা আনন্দে দর্শনে গমন করিলেন । প্রভূ কিরূপ করিয়া! দর্শন করেন, 

তাহার বর্ণনা যংকিঞ্চিৎ স্থানান্তরে করিয়ছি। প্রভু যখন দর্শনে গমন 
করিলেন, তখন পু্ী ও ভারতী গোসাঞী অগ্রে চলিলেন। সরূপ এক পার্খে, 

আর এক পার্খে নিত্যানন্দ। পশ্চাৎ ভক্তগণ ও গে|বিন্দ। ূ সর্বাগ্রে 

কাশীখর, ইনি মহাশক্তিধর বলিক্কা ভিড়ের মধ্যস্থলে মহাপ্রভুর পথ করি- 

বার নিমিত্ত বরাবর প্রভূর অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন । পঞ্চদশ দিবস 

পরে গ্রীজগনাথ. দেবকে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে কিরূপ বিহ্বল হইলেন, 

তাঁহা আমি কি বর্ণনী করিব। 

তবে প্রভূ দর্শন করিতে করিতে কি বলিরাছিলেন, তাহা ঠাকুর 

নরহরি, ধিনি প্রভুর নিকটে দীড়াইয়শছিলেন, একটি গীতে বর্ণনা করিয়'- 

ছিলেন, সেই গীতটি দিলেই প্রভুর মনের ভাব কতক প্রকাশ হুইবে। 
য্থা, গীত-- 

হেরি গোরা নীলাচল নাথ । নিজ পার্ষিদগণ সাথ ॥ 

বিভোর হইল গোঁপী ভাবে । কহে কিছু করিয়া! আক্ষেপে॥ 
“আমি তোমায় না দেখিলে মরি। পাঁলটি না চাহ তুমি ফিরি ?” 
ছল ছল অরুণ নয়ন । বির আজ সরস বদন ॥ 

বিভে।রিত গোর! ভাব হেরি । কহে কিছু দাস নরহবি ॥ 

প্রভু; শ্রীজগন্নাথকে দেখিতেছেন যেন শ্যামস্থন্দর। প্রভু যে 

শ্রীবিগ্রহ দেখিতেছেন তীহার সে জ্ঞান নাই, তাহার বোধ হৃই- 
তেছে স্বয়ং শ্যামস্থন্দর তাহার অগ্রে দ্রাঁড়াইকা রহিয়াছেন।. তাহার 

নিঠুরতা দেখিয়া প্রভুর রাগ হইম্মাছে। কিন্ত প্রভুর চন্দ্রাবলীর প্রগল্ভ 

্বভাব নহে, রাধার বাল স্বভাঁব। এই পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন 
ছিলেন, সেই নিষিত্ত প্রভু তাঁহার উপর বড় বাগ করিয়াছেন, কিন্ত 

যদিও ক্রেধ করিয়াছেন, তবু. সুখে কটুবাক্য অ।সিতেছে না । তাই 
বলিতেছেন যে, «হে বন্ধু! আই কি তোমার ধর্ম? আমি তোমাকে 

না দেখিলে মরি, অথচ তুমি আমাকে পালটি চাহ না” এই থে 

প্রভু , শ্রীজগন্জাথের ,সুখে চাহিক! কীদিতে কাঁদিতে বলিভেছেন, এই 

চিত্রটি, হে পাঠক, হৃদয়ে অঞ্ষিত কর। প্রভু তখন রাধা ভাবে বিভোর । 

যে ভাব গুলি মুখে ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা কেবল স্ত্রী লোকের 



প্রভুর দর্শন ভঙ্গী। ৪৩ 

নয়, কথ! গুলি পর্য্যস্ত স্ত্রীলোকের, যে স্বরে বলিতেছেন, তাহ।ও স্ত্রীলেকের 

ন্যায় । আপনার! কেহ বলিতে পারেন, যে, কোন যুগে, কোন অব- 

ভারে, কেহ কখনও শ্রীভগবানকে এরূপ বলিয়াছেন, যে, প্বন্ধথু! ভুমি 

আমার দিকে ফিরে চাও না, কিন্তু আমি তোমার লাগি মরি ?৮ এই 

রূপ যিনি বলিতে পারেন তিনি হয় শ্রীভগবান, না হয় শ্রীভগবান যে 

পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত, তাহার প্রকৃতি অংশ। মনে ভাবুন, একজন 

তাপন সহ্ত্র বখনর বনে তপস্য। করিতেছেন। তাহার শরীর ক্লিট 
হইয়াছে, তাহার মস্তকে পিপড়াঁর বাসা হইয়ছে । তিনি কষ্ট করিতেছেন, 
কেন না, তাঁহার ভাল হইবে। তিনি হয় উদ্ধার হইবেন, না হয 

মহাশক্তিপম্পন্ন হইবেন। আর একজন জপ তপ উপবাস কিছু 
জানেন না, এমন কি সংসারে বাস করেন। কিন্তু শ্রীভগবন্-প্রেমে পাগল 

হয়েছেন ; এমন কি, তাহাকে ন। দেখিলে প্রাণে মরেন । তিনি 

মীনভাবে অভিভূত হইয়া জ্রীভগবানকে তিরস্কার করিতেছেন, আর 
বলিতেছেন, “হে নিঠুর, তোমার শরীরে দয়! মায়! নাই, আমি তোঁম। 
বিনে তিলাদ্ধ বাচি না, অথচ তুমি আশার, দ্রিকে ফিরে চাও ন1!” 

ইহার একজন মুনি, আর একজন গোপী। শ্রীভগবান কাহার কথ! 
অগ্রে শুনিবেন ? গোপীর ন1 মুনির ? তিনি কাহার বশ হইবেন? গোপীর 
ন! মুনির? যদ্দি শ্রীভগবনের কিঞ্চিমাত্র দয়) মায় থাকে, তৰে 

অবশ্য তিনি মেই ব্যক্তিন্ন বশীভূত হইবেন, যে কিছু চাহে না, কেবল 
তাহার নিমিত্ত পাঙ্ল। এই শেষোক্ত বস্ত, জীব হইলেও শ্রীভগবান্ 
তাহার নিকট বাধ্য। অতএব যদি তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ভগবান্ 
বলিয়! মানিতে না পার, তবু তাহাকে ভজন করিতে তুমি আপত্তি 

করিতে পার না। যশহার শ্রীভগবানের সহিত এক্প সন্বন্ধ, যে, তিনি 

তাহ!কে ন্ঠুর নির্মোহ বলিয়া! গালি দিবার অধিকার ধরেন, তিনি 
অবশ্য তোমাকে. উদ্ধার করিতে শক্তি ধরেন। * 

এইরূপে প্রভু" 
মধ্যাহ্ন পর্যস্ত তৈল শ্রীমুখ দর্শন । 

৬ স্বেদ, কম্প, ঘন্দু অঙ্গে বহে অন্থক্ষণ | 

তখন ভক্তগণ প্রভুকে দাত্বনা করিয়া তাহাকে বাসায় আনিলেন। 



তৃতীয় অধ্যায় | 

নীলাচলে জগন্নাথ রায় । 

অপরূপ রথের সাজনি । 

দেখিয়! আমার গৌঁরহক্ি। 

মাল্য চন্দন নভে দিয় । 

বুথ বেটি সাত সন্প্রদায়। 

গগণ ভেদিল সেই ধ্বনি। 

নিতাই অদ্বৈভ হ্রিদন । 

মন বঝি উচেচঃস্বরে গায় | 

যার গানে অধিক সন্তোষ । 

বস্থু রাঁমানন্দু নরহকি । 
.দ্বিজ হরিদাস বিফুদাস। 

এই মত কীর্তন নর্তনে। 

এ ভার পদরেণ আশ (, 

গুণ্িচা মন্দিরে চলি যায় 

তাঁহে চড়ি যায় যছুমণি ॥ 

নিজগণ লৈয়া এক করবি ॥ 

জগন্নাথ নিকটে যাইয়। ॥ 

কীর্তন করম্ে গোর রায় ॥ 

ঘন উঠে হরি হরি বলি ॥ 

অন্য আর কিছুই না শুনি ॥ 

নাচে বত্রেশ্বব শ্রীনিবাস || 

মুক্ন্দ সরূপ রাম রীয় ॥ 

গৌোবিনা মাধব বাজুঘোষ ॥. 

পদাধর পণ্িতাদি করি ।। 

ইস! সভাব্ গানেতে উল্লাস ॥ 

কত দ.র কাঁরল গমনে || 

কৰি কহে বৈফবের দাস ॥। 

পর দিবস রথযাত্রা । প্রভ্ সেই আনন্দে একবারেই রাত্রে নিদ্রা যাইতে 

পাঁরিতেছেন ন1। রজনী থাকিতে আপনি উঠিলেন ও ভক্তগণকে উঠা- 
" ইলেন। তাঁহার পর.সকলে শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি ক্রিয়া সমান্তি করিয়া! পাও, বিজয় 

দর্শন করিতে বাহির হইলেন। সকলে দেখেন রথের মহাঁসজ্জা হই- 

য্নাছে। অত্বন্যান্য বারে রথের ষে সজ্জা! হইত, এবারে প্রভুর সন্তৌষের 
নিমিত্ত, রাজার আজ্ঞা আরও অধিক সঙ্জ! দেওয়! হইয়াছে । রথ বোঁধ 
হইতেছে যেন সুবর্ণ মণ্ডিত। নান! বর্ণের বজ্ত্রের দ্বারা উহার উপর 
শোৌভিত। কত নান বর্ণের পতাঁক উড়িতেছে। কত ঘণ্টা বাজিতেছে। 
আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মহা কলরবের সহিত বাদ্য ধ্বনি হইতেছে । 
শ্রীজগন্াথকে .রথারোহুণ করাইবার নিমিত্ত মহাঁবলিঠ সেব্কগণ, প্রাঁণ- 

পণে ঘত্র করিতেছেন। কেহ শ্রীপদ, কেহ কটি, এইবধপে শ্রীবিগ্রহ 



জতাপঞ্€তপ 1০ ০৭ ॥ 

ধরিয়া, বাঁদ্যের উঁৎসাঁহে উৎসাহিত হইয়া, শ্রীবিগ্রহ উঠাইতেছেন। মহা- 
প্রভূ “মণিমা” “মবিমা” ব্লিক্সা উচ্চধবনি করিতেছেন । এই আনন্দ 

কলরব মধ্যে শ্রীজগন্নাথকে রথের উপর বসান হইল। রথের পথ হৃুঙ্ষম 
ও শ্বেত, বালুকা মণপ্ডতিত। পথের উত্তরে প্রায় উভয় পার্খে ফুলের 
বাগান । রথ মধ্যস্থান দিয়া চলিল, দর্শকপ্নণ রথের ছুই পার্খে সঙ্গে 
সঙ্গে পদত্রজে চলিলেন। ৃ 

কোন মহান্ ব্যক্তি অশ্ব-শকটে গমনাগমন করিয়া থাকেন, কিন্ত তাহার 

ভক্তগণ, কখন কখন সেই অশ্বকে অব্যাহতি দিয়, আপনারাই উহা টানিয়! 
লইয়া! যাঁইক্! থাঁকেন। এই মহা'ন্ ব্যক্তির 'অশ্ব ছিল, তাঁহার একট চাঁলাই- 

বার কাহার সাহাধ্য প্রয়োজন ছিল না। . কিন্তু তবু তিনি তাহার 

অন্গত ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত, অশ্ব খুলিয়া দিতে আপত্তি করিলেন 

না। তাহারা যদিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাহার শকট টানিতে লাগিল, 

তবু তাহাদের তিনি উপরোক্ত কারণাহ্ছসাঁরে বাঁধা দ্রিলেন না। সেইক্ষপ 
শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হইতে স্থন্দরাচলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে 

যাইতে পারিতেন। কিন্তু ভক্তগণের ইচ্ছ। তাঁহাকে রথে উঠাইয়। টানিয়া 

লইয়া যাইবেন। এমত অবস্থায় শ্রীজগন্মীথের ন্যায় মহান্ বস্ত কি আপত্তি 
করিতে পারেন ? শ্রীভগবাঁন্ের নিজস্ব কি কি খেলা আছে তাহ। জানি 

না, কিন্ত যদ মনুষ্যের সহিত তীাহ।র খেলা করিতে হয়, তবে তাহার, 

মন্ুষ্যের ন্যাক্স হইতে হইবে, নতুবা খেলা হইবে না। তিনি যদি 
কেবল তেজ হইয়া ওৎ প্রো ভাবে জথ্ড ব্যাপিয়া থাকেন, তবে আর 
মনুষ্য তাহার সহিত খেল! খেলিতে পারে না। তাই মন্ষ্যে য়ে 

জ্ীভগবানকে রথের উপর বসাইয়! টানিয়! লইয়! যাঁয়, ইহাতে যেমন ভক্ত 

মুগ্ধ হয়েন, সেইরূপ শ্রীভগবান, তাহার জীৰের তাহার প্রতি প্রীতি 

দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া! থাকেন। রথ চলিবার পুর্ব্বে সেই ধীশক্তিসম্পন্ন 
রাজাধিরাজ গজপতি প্রতাপরুত্র হস্তে স্বর্ণের মার্জনী ও চন্দন-জল লইয়া, 
পথ পরিক্ষার করিতে লাগিলেন, আর উহাতে চন্দন-জলের ছিটে দিতে লাগিলেন। 
মহাপ্রভু রাজার এইক্ধপ তুচ্ছ €সবা দেখিলেন, দেখিবা মাত্র তাঁহার 
প্রচিতি মনে মনে ক্কপার্ত হইলেন। প্রভুর বলে বলীয়ান গৌঁড়ীক্মগণ, উৎ- 
কলবাসীগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া, রথের ৮ রজ্জ, ধরিলেন, ধরিয়] 

 টানিতে লাগিজেন। . রায়ের, শবে কর্ণ বধির . হইতেছে ।. আনন্দে 



উন্মাদ হ্ইয্ন! রথের সঙ্গে সকলে চলিলেন। তখন মহাপ্রভু নিজগণকে 
একত্রে করিলেন, করিয়া সকলকে মাল্য চন্দন দান করিয়া শক্তিসম্পন্ন 

_করিলেন। তাহার পর তাহাদিগকে লইয় প্রথমে চারিটি কীর্তন সম্প্রদায়ের 
সৃষ্টি করিলেন। শ্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান অবশ্য সরূপ দামোদর, 
আর পঞ্চজন তাহার দোহাঁর। যথা, দামোদর, রাঘব, গোবিন্দ দত, 

 গোবিন্দানন্দ, ও নারায়ণ। এই ছয় জন গীত গাইবেন, আর ' ছুই 
জন মুদরঙ্গ বাজাইবেন। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন স্বয়ং শ্রীঅট্দ্ধত 

প্রভু । এইবপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সর্ধ সমেত নয় জন করিয়া রহিলেন । 
দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীবাস, তাহার দোহার ছোট হরিদাস, গঙ্গাদাস, 

শ্ভানন্দ, আ্রীমান পণ্ডিত, ও আরাম পণ্ডিত। ইহাতেও ছুই মৃদঙ্গ। 
দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে নৃত্যুকারী স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান; 
.. সুকুন্দ। ইহার দোহার মুকুন্দের €্যেষ্ঠ বাস্দেব দত্ত, মুরারি, শ্রীকাস্ত, 

বল্ভ সেন, ও গোপীনাথ। এই সম্প্রদায়ে গোপীনাথ ব্যতীত সকলেই 
বৈদ্য । ইহার ৃত্যকারী বড় হরিদাস? 

চতুথ সম্প্রদ।য়ের প্রধান গোবিন্দ ঘোষ, বাক্ছগ ঘোষের দাদা, তাহার দোহার 

বাক্স ও মাধব ছুই ভাই, অন্ত "হরিদাস, বিষুদাস, ও অন্য রাঘব । ইহার 
নৃত্যকারী বক্রেশ্বর। ইহা ব্যতীত আর তিন সম্প্রদায় পুর্ব হইতে প্রস্তত 
ছিল । যথা কুলীম গ্রামের, খণ্ডের, ও শাস্তিপুরের । কুলীন গ্রামের 
প্রধান রামানন্দ বস্তা । শাস্তিপুরের "প্রধান অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ অদ্বৈত 

| প্রভুর জ্যেষ্ঠ তনয়। আর শ্রীখণ্ডের প্রধান নরহরি সরকার ঠাকুর। অতএব 

'সর্ধ সমেত সাত সম্প্রদায় কীর্তন করিতে নিযুক্ত হইলেন। ইহার চারি 
সন্প্রদ্ধাযস রথের অগ্রে চলিলেন, ছুই সম্প্রদায় ছুই পার্খেে আর এক 

সম্প্রদ্ধায় পশ্চাতে । এইরূপে চৌদ্দ মাদল বাজিয়1 উঠিল । বেয়ালিশজন গীত 
গ্রাইতে লাণ্িলেন শ সাত জনে সাত ঠাই নৃত্য আরম্ভ করিলেন । | 

_.. কীর্তন আরস্তেই লোক সমুদয় আনন্দে পাগল হইয়া! উঠিলেন। আর 
অন্থান্ত বাগ আপনি আপনি স্থগিত হইয়া! গেল।. রথাগ্রে কীর্তন পদ্ধতি 
এই প্রথমে স্থেষ্টি হইল। প্রভু এই সাত সম্প্রদায়ের কর্তী। তাহাকে 
এই সকল সম্প্রদ্ায়েই জীবন দিতে হইবে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
তাহার থাকিতে হইবে, প্রভুকে না দেখিলে ৫কহুই নাঁচিতে কি গাহিতে, 
পারেন না। অথচ সর্বাগ্রের সন্প্রদাক্, পশ্চাতের সম্প্রদ্দায় হইতে বহুদূর 



ব্যবধানে । এই সাত স্থানে গ্রভূ একেবারে কিরপে থাকেন ? অথচ 
তাহার না থাকিলেও নয়। 

| সাত ঠাই বুলে প্রভূ হরি হরি বলি। 
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি। (চরিতামুত ) 

ফল কথা, এই সাত জঅম্প্রদায়ের ভক্তগণ দেখিতেছেন যে প্রভু তাহাদের 
মধ্যেই আছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় ভাবিতেছেন ষে তাহাদের প্রতি প্রভুর 

বড় টান, তাই অন্ত সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ে 

প্রভু আছেন। প্রভূ কি সত্যই একেবারে সাত ঠাই বিরাজ করিতে- 
ছিলেন ? যথা চরিতাযূতে-- 

আর এক শক্তি প্রভূ করিল প্রকাশ । 

এক কালে সাত ঠ1ঞ.করেন বিলাস ॥ 

সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়। 

অন্য ঠ্ি নাহি যায় আমার মায়ায় ॥ 

এই যে রথ খানি চলিতেছে, ইহা রাজা প্রতাপরুদ্রের। তিনি 

সেখানকার সকলের কর্তা, কিন্ত লক্ষ লোকের মধ্যে কাহারও লক্ষ তাহার 

প্রতি নাই। সকলেরই নয়ন প্রভুর দিকে । ইহাতে রাজার ঈর্ষা নাই। 
তিনি নিজেও আত্মহারা হইয়] প্রভৃকে দর্শন করিতেছেন। এই প্রথমতঃ 
স্পষ্টরূপে তিনি প্রভুকে দর্শন করিলেন। আগে যখন প্রভুকে দর্শন 

করিয়াছেন সে হয় দূর হইতে, আর ন হয় কতক অন্ধকারের মধ্যে । প্রভুকে 
দর্শন করিয়া ও তীহার ভক্তি দেখিয়া রাজা প্রেমে অচেতনবৎ হইলেন। 

ইহর কিঞ্চিৎ পুর্বে তাহার নীচ সেবা দেখিয়া প্রভু তাহার প্রতি দয়ার্জ 

হইয়াছেন। এখন প্রভু রাজাকে তাঁহার পুরফ্ষার দিতেছেন। রাজা 

দেখিতেছেন যে, যেন শ্রাজগন্নাথ রথ স্থগিত করিয়! প্রভুর কীর্তন শুনিতে- 
ছেন। ক্রমে ক্রমে তীহার জ্ঞান হইল যে রথের উপরে যিনি বসিয়া আছেন, 
তিনি 'আর প্রভূ এক বস্ত! তিনি রথে জগন্গাথকে দেখিতে পাইলেন না 
দেখিলেন প্রভু বসিয়া আছেন । 

প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিদ্ময়। 
দেখিতে বিবশ রাজা হইল প্রেমময় &. 
রাজার তুচ্ছ সেব! দেখি প্রসন্ন গ্রভূর মন। 

সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন । 



রাজ! ক্রমেই বাহ জ্ঞান শুন্ত হইতেছেন, ক্রমেই প্রভূ কর্তৃক আকৃষ্ট হুইতে- 
ছেন। প্রভু এইব্পে খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় সম্প্রদাক্স সন্প্রদায় বিচরণ করিতে ছেন। 

কিশ্বা তাহার অনন্কুভবনীয় শক্তির দ্বারা সকল সম্প্রদায়ে এক সময়ে 
বিলাস করিতেছেন । কখন বা প্রভু আপনি কোন দলে মিশিয় গীত 

গাইতেছেন। কখন ভবে মুগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু সময় বুঝিয়া আপনাকে 

প্রভু এ পধ্যস্ত দিব্য সচেতন রাখিয়াছেন ও সন্বরণ করিতেছেন । 

এইরূপ খানিক নৃত্যের পরে প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিবেন ইচ্ছা করিলেন । 
তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিলেন। একত্র করিয়া তাহার মধ্যে নয় জন 

প্রধান প্ায়ক বাছিয়! লইলেন। দে নয় জন শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, 

মাধব ও গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, রামাই, রাঘব ও গোবিন্দানন্দ। এই 
নয় জনের প্রধান অবশ্ত স্রূপ হইলেন। এই নয় জনের গীত আরস্ত হইলে 
প্রভূ নৃত্যের শগ্ভোগ করিলেন। 

প্রভু কিরূপে নৃত্য আরভ্তভ করিলেন, তাহ স্বয়ং যুরারি গুপ্ত চক্ষে 

দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভূ প্রথমে শ্ীজগন্নাথকে দণ্ডবৎ 

করিলেন, করিয়া যোড় হস্ত্রে তাহার দিকে চাহিয়! স্তব করিতে লাগি- 

€লেন। যথা চরিতামৃত-_- ' 

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাক্গণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতাঁয় ক্ৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমহ ॥ 

_ প্রভু ভঙ্গ স্বরে এক একটা শ্লোক পাঠ করিতেছেন, আর আপনাকে 
সন্বরণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণেক চুপ করিতেছেন। উপরের শ্লোক পত্তিয়া 
একে একে উচ্চৈঃস্বরে এই শ্লোকখুলি পাঠ করিলেন-* | 

জয়তি জয়তি দেবে দেবকীনন্দনোহসৌ 
জয়তি জয়তি কষে বুঝ্কিবংশ-প্রদীপঃ । 

জয্মতি জম্মতি ০মঘশ্যাঁমলঃ কোমলান্সো । 
জয়তি জয়তি- পুর্ীভার নাশো! মুকুন্দঃ ॥ 
জয়তি জননিবাঁসো দেবকী জন্মবাদে। 

ছুবর পরিষ্ শ্বৈ দেৃিরস্তন্নধর্ম্মং। 
- স্থিরচর বৃজিনদ্বঃ স্ুশ্মিত শ্রীমুখেন 

ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবং ॥ 



নাহং বিপ্রো নচ নরপতিনপপি বৈশ্যো ন শূড্ো 
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি 92 ব্নস্থে। যতি ব17 
কিন্তু প্রোদ্দন্নিখিল পরমানন্দ পুর্থাম্ৃতান্ধে 
পেৌপীভর্ত,ঃ পদ কমলয়ে! দণিসদাসাজ্দাসও ॥ ূ 

প্রভু যখন তাহার পদ্মনেত্র শ্রীজগন্াথের সুখ-পদ্মে অর্পন করিলেন, 
তখন বোধ হইল প্রভুর সমুদ্রাক়্ প্রাণ তাহার নয়নে আসিয়াছে । প্রভু 

আীজগন্নাথের মুখ পানে নিমিষ হারা হইয়া চাহিয়া, স্তব করিতে আরস্ত 
করিব মাত্র, তাহার আক্ত নেত্র দিনা জলের ধারা পড়িতে লাগিল । 

প্রভু গদাধরের পাদ-পদ্ম দর্শনের সময়ে যে লীলা করেন, এখন 

তাহাই করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ অপর্প দেখিতেছেন, কি না, ষে, 

নয়ন বারি ধারার গ্ভায় হইয়! বদন বহিয়। হুদয়ে আদিতেছে। ই ধার 

আপিয়! ত্রিধারা হইয়। মৃত্তিকা পড়িতেছে। প্রভুর এই অমান্গষিক 
নয়ন ,ধারা কবিকর্ণপুর তাহার কাব্যে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা-- 

উন্মীল্য প্রথমং পরিপ্রবয়তা পক্মাণি ভূয় ক্ষণৎ, 

শ্রীমদগণ্ডতটীযু দীর্ঘময়ত1! ধারাভিরচ্চৈস্ততঃ। 
প্রাপ্যোরঃ পদবী? ভ্রিধা প্রসরতা* ভূমৌক্রটন্মৌক্তিক- 

শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সদৈব জগতাং হর্ষঃপ্রভো রশ্রুণা ॥ 

ইহার অর্থ এই-_ | 
“যে জল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই নেত্রপক্ম অভিষিক্ত করিতেছে, 

বং ক্ষণকাল মধ্যেই পুনর্বার সুশোভিত গণ্ুস্থলে সুদীর্থ ধারে বহমান 
হইতেছে, তৎপরে যে সুবিশাল বক্ষঃস্থল পাইয়া তথ! হইতে তিন 
ধারায়" ভূতলে পতিত হইতেছে, প্রভুর সেই নেত্র পতিত জল ছিন্ন 

সুত্র-হারের হ্ধায়;: সর্বদা জগন্মগুলে হর্ষ বিধান করুন 1৮ | 
গ্রন্থকার এখানে কর্ণপুরকে প্রণাম ক্রিয়। বলিতেছেম, “তথাস্ত !” 

এই যে "ধারা, ইহা জসমুদাক্ নয়ন যুড়িয়া আদিতেছে। প্রভুর " 
স্তব পড়া সমাপ্ত হইলে, একবার হুঙ্কার করিলেন, করিয়া নৃত্য আরস্ত 
করিলেন। প্রন্ভু পাঁক দিয়া নৃত্য করিবার কালে, পুর্বে যে নয়ন জল 
মৃত্তিকা পড়িতেছিল, ইহ! এখন চতুর্দিকের লোককে নান করাইত্ে 
লাগিল। প্রভু কুস্তকারের চক্রের ন্যায় খ্বুরিতেছেন। শুর বৃঁত্যে যেন 
ছুমিকম্প হইতে লাগিল - রি . 

আর্থ 



নৃত্য ধরি মহাপ্রভুর পড়ে পতল ।. 

 সসাগর মহী শৈল করে টলমল ॥ | 
প্রভূর উদ্দণ্ড নৃত্য':দেখিয়া৷ ভঞ্ঞগণের প্রাণ শুখাইয়া গেল। কারণ 

উদ্দগ্ড নৃত্যের সময় প্রভূ আছাড় খাইলে বোধ হইত যে, তাহার সমুদ্বায়' 

অস্থি চূর্ণ হইয়া গ্রিয়াছে। কাজেই শ্রীনিতাই, শ্ীঅদ্বৈত ও সরূপ তীহাঁর 

পশ্চাতে বাহু পসারিয়া, উীাহার.সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন 1 কিন্ত 
তবুও তাহারা তিন জনে প্রভূুকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। প্রভু 

তবু মধ্যে মধ্যে আলগেোছ হইয়া এমন আছাড় খাইতেছেন যে, ভক্ক- 

গণ ত্রাসে হাহাকার করিয়। নয়ন মুদিতেছেন। প্রভু আছাড় খাইলেই . 

অমনি ভক্তগণ তাহাকে ধরিতেছেন, ধরিয়া তুলিতেছেন। দেখিতেছেন, প্রভূ 
ধাচিয়/ আছেন কি না, কি অস্থি সমুদ্বায় ভঙ্গ হইয়াছে কি না। কখন 

ধারিতে ধরিতে প্রভু আঁবার উঠিলেন, উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। কখন 

প্ঘার অচেতনে উঠিলেন না। তখন সকলে বসিয়া প্রভূকে সম্ভপণ্ 

করিতে লাগিলেন। প্রথমে দেখিলেন যে নিশ্বান বহিতেছে কি না। 

(দি দেখেন নিশ্বাস আছে, তবে কতক নিশ্চিন্ত হইয়া তাহাকে ,বাযু, 

নীজন প্রভৃতি সম্তর্পণ কন্দিতে লাগিলেন। কিন্ত ষদি দেখেন নিশ্বাস বন্দ 

ইয়া গিকাছে, বুক ছর ছুর করিতেছে না, তখন আতঙ্কে সকলে মহা! ব্যত্ত 

হইলেন । ভক্তগণের সর্ববদ্ধ ভয় যে, কবে তাহাদের প্রাণাধিক প্রি বস্ত 

ঠ(হাদিগকে ফাকি দিয়! হঠাৎ পলাইয়। যাইবেন। তখন প্রভুর অবস্থা 

দখিলে পাঁষাণও বিগলিত হওয়ার কথা । প্রভু পৃষ্ঠটদেশ অবলম্বন 

করিব] সেই তণ্ত বালুকার ' উপর গড়িয়া আছেন। উদর প্পন্দন, নিশ্বাস, 

প্রভৃতি জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই 7. উত্তাঁন নয়ন, সুখ বাহিয়' 

ফেন পড়িতেছে। তবে ইহার মধ্যে সুখকর দৃষ্টি এই টুকু থাকিত 

ঘ, প্রভুর সুখের শ্রী ও অঙ্গের তেজ তখন যেন আরও বৃদ্ধি 

বাইত। প্রন আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন, চেতন কি জীবনের চিহ্ু 

মাত্র নাই, তখন ভক্তগণ চারি পাশ্শে বসিয়া যাহার যেরূপ উদয় হইতে 

লাগিল, তিনি সেইরূপ সন্তপ্পণ করিতে লাগিলেন। সন্প প্রভুর মস্তক, 

উঠ।ইক্সা। জাঙ্কুর উপরে রাখিলেন। নিত্যানন্দ বায়ু বীজন, অদ্বৈত্ব গগন 

ভঙ্গ করিয়া! হুঙ্কার, ও হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । 

কেহ বা বল রা সুখে জন্গ আঘাত করিতে লাগিলেন। তর্খন লক্ষ 



শ্রভুর বুকের ডগ নী | 

লোকে সকলে চুপ করিলেন। যাহারা পশ্চাতে আছেন, তাহারা অগ্রের 

লোক সমূহকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে, প্রভু কি চেতন পাইয়া- 

ছেন? এই ছুর্ভাবনার মধ্যে প্রভু হুঙ্কার করিয়। আবার উঠিলেন, 

উঠিক্সা নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর অমনি লক্ষ লৌকে আনন্দে হরিধ্বনি 

করিয়া উঠিল। 
ব্রীকৃষ্* রনিক-শেখর। যখন .গোপীগণকে আপনি কাণারি হুইসা 

পার করিতেছিলেন, তখন মাঝ যমুনায় আসিয়া নৌকা দোলাইতে 
ল/গিলেন। এইরূপে গোপীগণকে ভয় দিক্সা আমোদ দেখিতে লাগি- 
লেন। গোপীগণ ভয় পাইয়া! ক্রমে কৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিলেন। ভয় 

পাঁইলেই লোকে, যিনি আশ্রক্স, তাহার নিকটে যাইয়। থাকে । এইরপে 
প্রভু কি, আছাড় খাইয়া পড়িয়া, ছু দণ্ড পথ্যন্ত অচেতন, এমন কি মৃত 

অবস্থায় থাকিয়া, ভক্তগণকে ভগ্ন দিনা আমোদ দেখিতেন ? একটী ঘটন। 
এখানে স্মরণ হওয়ায়, এ কথা বলিতেছি। প্রভু নৃত্য "করিতেছেন, শপথ 

আসিতেছে । . কিন্ত প্রভু পশ্চাতে ন1 হটিয়া, শর রথের সম্মথে হঠাৎ 
ঘোর .মুচ্ছণায় অভিভূত হইয়। পুড়িলেন। এমন কি, রথ প্রভুর শ্রীঅঙ্জের 
উপর আসিবার উপক্রম হইল । ,.প্রভুর সংজ্ঞা নাই, অচেতন হুইয়া। 

পড়িয়। রথ প্রায় তাহর বক্ষের উপরে । তাহ।তে তাহর কি? অমনি 
একজন ভক্ত ভয় পাইয়__ 

তৈ রেতৈঃ করপলবৈ নিজ নিজ ক্রোড়েু কতা কির, 

দুরে স্বৈরমুপার্পিতো বিজক্বতে শ্ীগৌরচন্দ্রঃ প্রভু ॥ | 
রি | (টচৈতন্যচরিত কাব্য ) 

7" অর্থাৎ কোন ভক্ত ভয় পাইয়া তাহাকে তক্রোড়ে করিয়া রথের 
অগ্র হইতে এক পার্খে আনিলেন, প্রভু যেরূপ অচেতন েইক্ষপই 
রহিলেন। ,ইহা দেখিক্বা ভক্তগণ ও রাজা ভয় পাইলেন" বিশেষতঃ 
উদ্দও ব্ত্যে প্র যে 'কখন্ কোথা যাইতেছেন, তাহার ঠিকান! করা 

যাইতেছে না। আবার . লক্ষ লক্ষ লোকে প্রত্ুর নৃত্য দর্শন করি- 
বার নিমিত্ত সন্মুখে ঝুঁ ঁকিতেছে। এমন কি, ভক্তগণকে ঠেলিয়! প্রভুর . 

গায়ে পর্যস্ি পড়িতেছে। পুর্ব বলিয়াছি,প্রতাপরুত্র সেই লোক সমুহের মধ্যে 
ধাড়াইক্সা, কিন্তু তাহাকে তখন কেহ প্রা করিতেছে না। তখন সকলে 

/ঝুক্তি করিয়া! মণ্ডলি বীধিষ্সা  প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম 



মগুলে আনিত্যানন্দ, ভ্রীঅদ্বৈত, শ্রীস্প ্রত্থৃতি । গ্রভু মধ্য স্থানে! 

দ্বিতীয় মগ্লে প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে ধাহার! প্রভূত বলশালী ও নিতান্ত 
নিজজন, যথা কাশীশ্বর, গোবিন্দ, শ্রীবাস ইত্যাদি । আর তৃতীম্ম মগণ্ডলে 
ত্বয়ং মহারাজা । তিনি তাহার পাত্র মিত্র ও যোদ্ধাগণ লইয়া 
বাহিরে এক মগ্ডলি করিয়া লোক নিবারণ ও প্রভূকে রক্ষা করিতে 

লাগিলেন । এই রাজার অগ্রে শ্রীবাস, ,দ্বিতীয় মণ্ডলীতে । বরাজ। 
ভাল করিয়৷ প্রভূকে দেখিতে পাইতেছেন না। পুর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভুর 

কি কাণ্ড, রাজ। প্রজা সব মিশিয়। গিয়াছে । রাজ। যে সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহা 

"অতি অল্প লোকে লক্ষ্য করিতেছেন । রাজার দক্ষিণ দিকে তাহার প্রধান 

' অমাত্য হরিচন্দন। তাহার স্কদ্ধে হস্ত অবলম্বন করিয়া রাজা! এক দৃষ্টে 

প্রভুকে দর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত শ্রীবাস একটু স্বূলকায় 
বলিয়া, ভাল করিয়া! দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত 

রাজা একবার বামে একবার দক্ষিণে মস্তক লইতেছেন। রাজার এই 

দশা দেখিয়া হরিচন্দনের অসহ্য হইতেছে । . শেষে অমাত্যবর থাকিতে ন। 

পারিয়া, শ্রীবাসকে হস্ত দ্বারা এক পার্খে সব্পিয়। যাইবার নিমিত্ত ঠেলিতে 

লাগিলেন । শ্রীবাস ভাবে বিভোর, তীহার পশ্চাতে যে রাজা ও রাজার 

মন্ত্রী, আর মন্ত্রী যেত্াহাঁকে রাজার প্রতু-দৃশ্য সুলভ করিবার নিমিত্ত 

এক পার্খে যাইবার জন্য হস্ত দ্বারা ঠেলিতেছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও 

তিনি জানেন না। . হরিচন্দন বারবার এ্রন্পে ঠেলিতে লাগিলেন, 

শ্রীবাস বিরক্ত হইয়া, পশ্চাতে ফিরিয়া কে ঠেলিতেছে তাহ! লক্ষ্য না করিয়া, 

হবিচন্দনের গালে এক চুপেটাঘাত করিলেন ! . 

_. হরিচন্দন রাজনীতি লইস্সা থাকেন, তিনি রাঁজ! ব্যতীত আর কাহাকেও 

।চিনেন না, রাজনীতি ব্যতীত. আর কিছুই বুঝেন না।. সম্মুখের এক দরিদ্র 

. বিদেশী ত্রাহ্মণের চপেটাঘাত বারা অত লোকের মধ্যে অপমানিত হইন্সা, 

(-ভির্নি স্বভাবত ক্রুদ্ধ হইলেন, হইয়া শ্রীবাসকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন । 

পু কিন্তু রাঁজা- তখন পুর্ব রাগরসে বিভাবিত। তাহার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ও 

তাহার সন্বন্ধীক্ম যে কেহ, কি যে কোন বস্ত, সমুদ্বায় মধু বলিয়া বোধ হুই- 

তেছে। হরিচন্দনের ক্রোধ দেখিয়া, রাজা ব্যস্ত হইস্্ তাহার হাত ধকতিমা, বলি- 

(তেছেন, “তুমি কর কি? দেখিতেছ না৷ উনি প্রভুর গণ ! উর প্রীহস্তের 

প্রসাদ পাইক্গাছ, তুমি অতি ভাগ্যরান, আমি পাইলে আপনাকে অভি ভাগ্য- 



- ..ঘবান ভাবিতাম।” হরিচন্দন কাজেই নিরভ্ত হইন্লেন। এবং বাহার 
রাজার চরিত্র দেখিলেন ও বুঝিলেন, তাহারা তাহাকে সাধুবাদ দিতে 
লাগিলেন। শ্রীবাদ একটুকু লজ্জা পাইলেন 1” | 

প্রভূর নৃত্য কেহ দেখেন নাই। সকলে গশুনিয়াছেন, শ্রীশচীর টে 
শ্রীনবন্ধীপ নগরে শ্রীননের ননান জন্ম গ্রহণ করিয়া, এখন সর্যাসীরূপে 
শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। তাহাকে অতি ভাগ্যরানে দূর 

হুইতে দর্শন পাইক্। থাকেন। তিনি অদ্য সর্ব-নয়ন-গোচর হইয়াছেন । 
 শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে লোক বিমোহিত হয়, তীহাঁর নৃত্য দর্শনে পাষাণ 

দ্রবীভূত হয়। তাহার £প্রেম-তরঙ্গের নৃত্য ঘিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই 
প্রকৃত অনুভব করিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের- নৃত্যে ভুবন মোহিত 

কেন করিত। সেই নবীন গৌর-তন্ু, অদ্য দ্রিবাভাগে, জর্ধ জমক্ষে, 
নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্যই অতি কঠিন জীবের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্ত 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহার সঙ্গে আরো নাঁনা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছেন। 
যথা চরিতামুতে _- 

উদ্দণ্ড নৃত্য গ্রভুর অদ্ভুত বিকার। 
অষ্ট সাত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল ॥ 

মাংস-ব্রণ সহ রোমবুন্দ পুলোকিত। 

শিমুলের বুক্ষ যেন কণ্টকে বেছ্িত॥ 

এক এক দস্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। 

লোক জানে দৃস্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ 

সর্বাঙ্গে প্রস্থেদ ছুটে তাছে রক্তোদগম । 

জয় জয় জজ গগ. গদ্ গদূ বচন ॥ 

জল যন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রু জল। 
আস্ পাস্ লোক যত ভিজিল সকল ॥ 
দেহ কান্তি গৌর কভু দেখিস অরুণ। 
কভু কাস্তি দেখি যেন মল্লিক! পুষ্প সম॥ | 

এই সমস্ত অদ্ভুত দর্শনে ধাহার৷ দ্রবীভূত না. হয়েন, অলৌকিক দর্শনেই 
যেনও তাহারাও সুগ্ধ হইতেছেন। মাঝে মাঝে প্রভু, বায়ুভরে কদলী 

পত্রের ন্যায়, কম্পিত ছুই শ্রীকর যুড়িয়া, শ্রীজগন্নাথকে প্রপ্ণাম রুরিতে 

 স্বাইতেছেন, কিন্তু “ঘড় কাপিতেছেন বলিয়া স্থির হইয়া প্রণাম কক্িতে পারি- 



শছুগ তাল চুল 

তেছেন না। যুগ্য বৃদ্ধাঙ্গুলী বারম্বার কপালে লাগিতেছে।: আবার প্রভূ 
কখন কখন মহামল্লের ন্যায় দৃড়বূপে বাম পদ অগ্রে স্থাপিত করিয়া 

শ্ীজগন্নাথ পানে চাহিয়া তাল ঠুকিতেছেন। ইহাতে তুমুল শব্দ হইতেছে, 
ও প্রভুর বাম বাহু রক্ত বর্ণ হইতেছে । প্রভুর মনের ভাব অনুভব 
করুন। তখন তাহার ভক্ত-ভাঁব। শ্রীজগন্নাথের দ্বিকে চাহি! বলিতেছেন, 

যে, “আর আমর ভয় কি, আমি তোমার বলে বলীয্মান।” আর ব্রিতাপকে 

অর্থাৎ ভয়ের যত কিছু, তাল ঠুকিয়া আরোপ টংকারে তুচ্ছ করিতে- 
ছেন। মনে ভাবুন, অতি বলশালী কোন লোক জান পাতিয়া একটা 

প্রকাণ্ড শৃঙ্গী ম্ষকে তাল ঠুকিয়া! আহ্বান করিয়া বপিতেছেন যে, “আক 

দেখি, তোর কত শক্তি !» প্রভুও সেই. ভাবে ভাবিত হইয়া, এই ভাবে 
তাল ঠুকিতেছেন। কখন সুখে জনন জগন্গাথ বলিতে যাইতেছেন। কিন্ত 
একে জিহ্বাদি ইক্র্রিয়গণ সমুদায় অবাধ্য হইয়াছে, আরও মহকম্পে দক্তে 
দস্তে আঘাত হইতেছে, সুতরাং জন্ন' বলিতে জজ বলিতেছেন, জগন্নাথ 

বলিতে জগ গগ করিতেছেন। তখন তাবল্লোকে ভক্তি দ্বারা অভিভূত 
হইতেছেন॥। যখন মৃত্তিকাক্ন পড়িয়া প্রভুর শ্বাস রহিত হুইতেছে, তখন 

লকলে ক্রন্দন করিতেছেন। যখন প্রভু নৃত্য করিতেছেন, তখন সেই 
অসংখ্য লোকের হুদয় নাচিতেছে। প্ররুত কথা, তখন দেই লক্ষ লক্ষ 
লোকে প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া কি একটা হইয়া গিয়াছেন। কি রাজা, কি 

প্রজা, কি সন্যাসী, কি গৃহী, সকলে আত্মহারা হইয়া, যাহার ঘেরূপ 
প্রকৃতি, তিনি সেইরূপে বিভাবিত হইতেছেন। ফল কথা, প্রভু এই. 
লক্ষ চিস্তকে বশীভূত করিয়! সম্পূর্ণরূপে করায়ত্তে আনিকাছেন । 

প্রভুর উদ্দ্ড নৃত্য ভক্তের নিমিত্ত, মধুর নৃত্য প্রেমিকের নিগিত। 
প্রভু উদ্দণ্ড হৃত্য দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে ভক্তি উদ্রেক করিতে- 

'ছেন,.কিন্ত বাহার! ব্রজের নিগৃড় রসের অধিকারী, তাহারা লে নৃত্য 
'দেখিয়া ছুঃখ ও. ভয় পাইভেছেন। প্রভু মুহমুদহছ পড়িতেছেম, ভ্রীনিতাই, 
শ্রীঅদ্বৈত, ও সর্প, ইহাদের মধ্যে যিনি দেখিতেছেন তিনিই ধাসিতেছেন, 
ও ভক্তগণে সৃস্তর্পণ করিতেছেন । রর 

-: শ্রভু নৃত্য' করিতে কৰিতে রাজার নিকটে আমিলেন: আসিয়া 
দলে, 'পৃড়িয্না" গেলেন । তখন ন্বাজা . শ্বভাবতঃ হাহাকার করিয়া তাহাকে 
ধরিলেন, নিয়া উঠাইত্তে গেলেন । এখন প্রন্থুকে স্পর্শ করে) এরূপ | 



-সাহপ সর্প ও নিতাই-ব্যতীত আর কাহারও হইত না ।- শ্রীঅদ্বৈত পর্য্যস্তও 
প্রভৃকে স্পর্শ করিতে . কুষ্টিত হইতেন। রাজ! যে প্রভুকে ধরিতে 

গেলেন, 'এ যে তিনি রাজ। সেই স্পদ্ধার বলে তাহা নম, ইহা কেবল 
অভ্যসবশত। তাহার পদের নিমিত চিরদিন তীহার স্বাধীন প্ররতিঃ 
ফোন. কার্য করিতে কাহারও অনুমতি লওয়ার শিক্ষা তিনি কখন পান্, 

. : নাই। প্রভুকে প্রগা ভাল বাসেন, সেই প্রভূ তাহার সম্মুখে অতি নির্ঘাত. 

আছাড় খাইশেন; তিনি কাজেই যাইয়! প্রভৃকে ধরিলেন। | 

কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্য-শুন্য কার্য একেবারে ছিল না। সামান্য জীবের 
ন্যার তাহার কার্য্যের ভুল হইত না। তিনি মুচ্ছিত অবস্থায়ও €কোন 
অকাজ করিতেন না। প্রভু ঘোর মুচ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন, 
তাহার হঠাৎ চেতন পাইবার কথ নয় । কিন্ত রাজা যাই প্রভূকে স্পর্শ 

করিলেন, অমনি তিনি চেতন পাইলেন ! পাইয়া" বলিলেন, "ছি! একি 
হইল? আমার বিষর়ীর স্পর্শ হইল ?” ইহাই বলিয়!, রাজার হস্ত হইতে 
যেন অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অন্যত্র গমন করিলেন, করিয়! আবার 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । ৃ 

বাজা এইরূপে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে ও তাঁহার পাত্র মিত্র সৈন্য 

সামস্তের মাঝে, তাহার নিজ স্থানে, নিরপরাধে প্রভু কর্তৃক অবমানিত 

হইলেন। রাঁজার যদি কিঞ্চিৎ মাত্র অভিমান থাকিত, তবে তিনি ক্রোধ 

করিয়া প্রভুকে পই স্থানেই উপেক্ষ। করিতেন। যদি তাহার প্রভুকে 
যে ভক্তি তাহার মধ্যে মলিনতা থাকিত, তবে তিনি এত অপমান 

সহ করিতে পারিতেন না। শুনিতে পাঁই,'যাহাকে ' শ্ীভগবান কৃপা করি- 
বেন, তাহাকে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এক দিন শ্রীমতী রাধিকাঁও 

- এইরূপে প্রথমে. উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজা তখন শ্রীভগবানের 
ক্কপা পাইবার উপযুক্ত হইগ্নাছেন, তাই প্রচ কর্তৃক উপেক্ষিত, হইয়া 
আপনাকে অপমানিত বোধ করিলেন না। প্রভু ষে স্বয়ং শ্ীভগধান, এ. 

বিশ্বাস তখন তাহার. হৃদয়ে বদ্ধমূল হুইন্নাছে, . একটু পুর্ববে তিনি স্বচক্ষে 
টা প্রমাণ পাইক্সাছেন। পপ্রভুর' রূপে গুণে মোহিত হইয়া তাহার, 

ষত খ্এুনি প্রাণ, সমুদায়, তীহাতে অর্পণ, করিয়াছেন। কাজেই প্রভু. 
টা অপমানিত, হইয়! ক্রুদ্ধ ন! হইয়া, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা. লইয়া শ্ীমতী; 

যেক্ূপে উপেক্ষিত ...হেইয়! বীদিগের.. শ্রণাগত : হইয়াছিলেন,. সেই 



রূপে, তিনি .কাশীমিশ্র, সার্বভৌম ও রামাননের নিকট রোদন করিতে 
লাগিলেন। রাজা বলিলেন, প্হে স্থহৃদগণ ! আমার ভাগ্যে কি প্রভুর 

রূপা হইবে না? আর আমার বাচিয়া কি ফল ?” 
তখন সকলে তীঁহাকে সাস্বনা করিতে লাগিলেন । সার্বভৌম বলি- 

লেন, “তোমার প্রতি প্রভুর সম্পূর্ণ কৃপা । তাহা না হইলে, তিনি যে স্বয়ং 
'জগনাথ, ইহ একটু পূর্বে এই লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে অন্যকে গোঁপন 
করিয়া তোমাকে জানাইিতেন না। পুর্ণ ক্কপা ব্যতীত ইহা হয় না। তিনি: 
ধর্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, তিনি বিধি উপেক্ষা করিলে জীবে উহা 
মানিবে না। সন্যাপীর রাজ স্পর্শ ত দূরের কথং, দর্শন পর্যস্ত নিষেধ।, 
এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তুমি তাহাকে স্পর্শ করিলে, তিনি সেখানে 
তোমাকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য। কিন্তু তুমি তাই বলিয়া তাহাকে 
ছাঁড়িও না। ভুমি উপেক্ষিত হ্ইয়াছ বলিয়! প্রভুর ক্লপা উপেক্ষা না 
কতিয়া, আবার তাহার চরণে স্মরণ লও, লইয়া জগজ্জনকে দেখাও যে, 
যদিও তুমি রাঁজা, কিস্ত তবু তুমি ভক্ত, প্রভুর স্কপা পাইবার নিতাস্ত 
উপযুক্ত.। এইরূপে তুমি, তোমাতে প্রভুর ক্কপা করিতে যে বাধা আছে, 
তাহা! অন্তহিত কর। তবে প্রভু তোমার নিকট খণী হইবেন । 

ব্নাঙ্স। সখাগৰের এই অপরূপ সান্তনা বাক্যে, এবং একটু পুর্বে প্রভু. 
অস্তরীক্ষে যে তাহার গোচর হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া, কথকিৎ স্থির 
হইলেন, হইগ্া আবার প্রভুর নৃত্যে মন ইুসংযোগ করিলেন। প্রভু 
রাজার হাত ছাড়াইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কিন্ত এবার. 
আঁর উদ্দণ্ড নৃত্য নয়, ব্রজ-গোপীর মৃত্যু । ফল কথা, প্রনুর মনের ভাৰ 
তখন অন্য ব্ধপ হুইয়! গিয়াছে। পূর্ববে ভক্ত-ভাঁবে নৃত্য করিতেছিলেন, 
এখন গোপী-ভাব দ্বারা অভিভূত হইলেন, হইয়! কি কি. করিলেন তাহা 
একে একে বলিতেছি। প্রথমে এই ভাব পরিবর্তনের তাৎপর্য্য বলিতেছি। 
প্রভুর তখন মনের ভাব হইল যে, তিনি শ্রীমতী: বাঁধা, কুরুক্ষেত্রে শ্রীক্ষষ্ণের 
ওখানে তাহার সহিত মিলিতে আসিয়াছেন। আসিয়া প্রথমে দেখেন, যে, 

সেখানে তাহার. বন্ধু শীকষ্ণ পরম প্রশ্র্্যশীলী, হাতী -. ঘোড়া সৈন্য 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন । দেখেন, সাহার বন্ধ ঘাজবেশ 
ধরিয়! হাতে ' দণ্ড লইয়্াছেন।. ইহাতে আপনার বঙ্কুর ভিন্ন বেশ, ভিন্ন 
সঙ দেখিয? ব্যথিত হইলেন। শকষণকে' তাই নিধেদন কন্সিবেন, : বলি 



সরূপ:ও ভু । ) ছ 

বেন কি না যে, পহে আমার বন্ধু! তুমি এ বহিরঙ্গ লে।ক সমূহের +মাঝে? 
কেন? চল, বাড়ী চল, শীবৃন্দাবনে তুমি আমি ছুই জনে থাঁকিব |” 

কিন্ত এ সংবাদ আ্ীরুষ্ণচকে কিরুপে অবগত করান যেহেতু তিনি 
অতি দূরে রথের উপরে ! নিরুপায় হুইয়া সেখানে বগিলেন, বসিয়! 
নখ-দ্বারা! মৃত্তিকাঁয় ত্রিভঙ্গ আকৃতি পিখিলেন। সেই তাহার কৃষ্ণ হইলেন। 
এখন সেই মুর্তির নীচে নখ-দ্বারা মনের ভাব লিখিতে লাগিলেন । কিস্ত 
লিখিবেন কি, লিখিবার পূর্বেই নয়ন-জলে তাহার সেই ভ্রিভঙ্গাককৃতি, 
ধুইয়া 'যাইতেছে। কাজেই আর চিত্র আকিতেছেন, আঁকিয়া আবার 
লিখিতেছেন। প্রভুর এই কার্য দেখিয়া সরূপ ব্যথিত হইতেছেন, যেহেনু 

প্রভুর নখে আঘাত লাগিতেছে। তাই প্রত যখন লিখিতে ষাইতেছেন, 
সর্প, ব্যগ্র হইয়া, (তিনি প্রভুর পাশে অগ্রেই বসিয়া গিয়াছেন,) নিজ 

হুস্ত পাতিয়া দিতেছেন, থে প্রভু মৃত্তিকায় নখ-দ্বারা আঁচড় দিতে না পারেন। 

প্রভু বেগতিক দেখিয়া! হত সরাইনা অন্য স্থানে চিত্র লিখিতে যাইতেছেন, 

সরূপও অরূপ হাত সরাইয়। প্রভুর নখের নীচে' হাত বাখিতেছেন । 
কিন্ত সর্ূপের অধিকক্ষণ আর পরিশ্রম করিতে হইল না, হেহেতু ইতি- 
মধ্যে প্রভুর মনে ভাব প্রবেশ করিল যে, শ্রীকৃষ্ণ রথে চড়িয়া তাহা- 
দরের সহিত বৃন্দাবনে চলিয়ছেন। প্রভুর মনের ভাঁব হুইল ঘে, তিনি 
র[ধা, সখীগণ সহিত এখন সেই বন্ধুকে বৃন্দাবনে লইয়া যাঁইতেছেন। 
প্রভূ এই ভাবে বিভে(র হইয়া আহলাদে একেবারে গলিয়া পড়িলেন, 

কাঁজেই তীহার নৃত্য আপনাঁপনি মধুর হুইল। এদিকে সর্ূপ অমনি বুঝিলেন 
যে, প্রভুর মনের ভাব পরিবর্তিত হুইয়াছে। আর সে পরিবর্তন কি, 
তাহাও বুঝিলেন । র্ | 

সন্ধপ গোসাঞ্রির ভাগ্য না যায় বর্ণন। 
'প্রভৃতে আবিষ্ট খাঁর কাঁয় বাক্য মন॥ 
(সন্ধপের, ইন্ট্রির় প্রভুর নিজ ইন্ড্রিয়গণ। 
আবিষ্ট করিয়া করে গান আত্মদন ॥ € চরিতাখবত ) 

| প্রভুর ভাব বুঝিদ্লা সরূপ অমনি এই পদ ধরিলেন। যথা-_ 

৬ সেইত পরাণ নাথ পাইচ্ছ। এ) 
১... যার লাগি মদন দহনে দহি গেছ ॥ ক 

নী তখন মধুরনৃত্য আরম্ভ করিলেন, সে নৃত্য দেখিংল লীব মাতের 
এ : | | 



৪৮. অভুরধিাধাঞ্ভীঙা, 

নয়নে আনন্দ-জল আইসে । প্রভূ তখন রাধা-ভাবে সজল ও সলজ্জ নয়নে 

জগন্াথ পানে চাছিতে লঃগিলেন। তাহার পরে যেন জগন্নাথের সহিত 

কথা আরম্ত করিলেন। লোকে কথা - শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু প্রভু 

যেকি করিতেছেন তাহ! বুঝিতে পারিলেন। শ্রভু তখন যে লক্ষ লক্ষ 

লোকের মাঝে আছেন, ইহা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিক়াছেন। তখন 

তিনি রথে শ্রীকুষ্ণকে ব্যতীত ক্সার কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন ন1। 

'আবার এই লক্ষ লক্ষ লোকেও স্তম্ভিত হুইয়া প্রভূর কাণ্ড দর্শন করিতেছেন । 
প্রভুর মন জগনাথে নিবিষ্ট, আঁবার এই লোক সমুহের মন প্রভূতে নিবিষ্ট 1. 

প্রভুর প্রত্যেক ভঙ্গী সকলে আবিষ্ট হুইয়া দর্শন করিতেছেন । 
প্রভু মুখ উঠাইয়। রথে শ্রীকৃষ্ণের দ্ধপ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় তেন 

তাহার সহিত নয়নে নয়ন মিলিত হইল । অমণি লজ্জা পাইসা মুখ হেট করি- 

তেছেন । আবার যেন অনিবার্য আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চলিতেছেন। 

কখন যেন শ্রীক্ষষ্ণ তাহাকে ধরিতে আসিতেছেন, এই ভাবিয়। অমনি 

লজ্জ। পাইয়া, ক্রোধ করিয়া, অল্প হ।সিতে হাসিতে, ও করতালি দিতে দিতে, 
পশ্চাতে নৃত্য করিতে কারিতে, আসিতেছেন। কখন হাত নাড়িয়! মুখ নাড়িয়! 

রথের শ্রীকষ্ণকে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন । আবার কখন ছল 
ছল অ।খিতে গদ্ গদ্ হইয়া বেন আপনার মনের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া তাহাকে 
বলিতেছেন। প্রভুর তখনকার মনের ব্যথা কি, তাহার আভাস পুর্বে 

দিয়াছি। প্রভু শ্রীক্কষ্ণকে বলিতেছেন ঘে,“বন্ধু! তুমি এ কোথায় আসিয়াছিলে ? 
এখানে লেকের কলরব, : অমি স্বস্তি পাইতেছি না। আমর! গোপী, 

আমাদের ও সব দেখিন। ভয় করে। বন্ধু! বৃন্দাবনে চল, সেখানে পক্ষী 
গান করিতেছে, বৃক্ষ স্ণীতল ছায়া! দিতেছে, যমুনা পিপাসা শাস্তি 

করিতেছে । হে আমার প্রাণের প্রাণ! আমি তোমা ছাড়া তিলাদ্ধ বাঁচি 

ন।। চল, সেখানে তোমার নিজজনের কাছে চল, সকলে সুখে ক্রীড়া করিব । 
প্রভু তখন আপনাকে - রাধা বলিয়া ভাঁবিতেছেন, কাজেই 

লরূুপকে ভাবিতেছেন: ললিত | এমন কি, নিকটে তে যে মন্মণ- 
ভক্ত আছেন, সকলছেই তাহার আপনার সী বলিয়া বোধ 
হইতেছে । মনের ভাব এই যে, তাহার সখের সখী সখীগণৎ সহিত 
তিনি শ্রীক্ষষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন । শ্রীপ্ুষ্ণ একটু দুরে রখ 
উপরে আছেন । পপ্রস্থর মনের ভাব ষে, ক্ুষ্ণ এ টুরে ষে তীহার সহিত 
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কথাবার্তার সম্ভাবনা নাই । মনে ইচ্ছা হইতেছে যে, তাহার প্রিয়, 
তমের গলায় মালতীর মাল! দিবেন, কিন্তু শ্রীকষ্* দূরে। তাহার পরে 
মাঁলতীর মাল! বা কোথায় পাইবেন? তখন হন্তে যে জপের মাল ছিল, 
উহা, তাহার মনে সহজেই মালতীর মাল রূপে পরিণত হইল । এখন মালতীর 
মাল। পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও সন্মুখে, কিন্ত তীহাঁর গলায় মালা দিবেন কি 
বূপে ? তাই মনে মনে একটু পরামর্শ করিয়। হস্ত উদ্ করিয়া! আপনার অন্তু- 

লীতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহ! শ্রীজগন্নাথের 
দিকে নিক্ষেপ কঙিলেন। তখন তাবৎ লে।কে প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে প।রিলেন, 
কারণ প্রকৃতই মনেই মালা শ্টজগন্নীথের গলায় বেষ্টন করিয়া পড়িল! 

এই রহস্য দেখিরা লক্ষ লক্ষ লোকে চিৎকার করিয়া! আনন্দে হরিধবনি 
করিয়া! উঠিলেন । রথে, জগন্নাথের পাশে ধহারা আছেন, তাহার 
আবার দেই মাল! প্রভুর হাতে পঁহুছিয়া দিতে লাগিলেন । 

প্রভুর, মন্ষ্ি ভক্তগণকে সখী বোধে তাহাদিগকে আবার পুরস্কার মাল! 
দিতে ইচ্ছা হইতেছে । আবার এরূপ অঙ্গুলি দ্বাব1 ঘুরাইয়! ঘুরাইয়! মাল! 

নিক্ষেপ করিতেছেন, আর প্রকৃতই সেই ভক্তের গলায় সেই মালা বেন 

করিতেছে ! যথা, বক্রেশ্বর প্রভূর একটু দুরে আছেন । প্রভু তাহার দিকে 
চাহিয়! অঙ্কুলিতে মাল! ঘুরাইতে ল।গিলেন। ঘুরাইয়! ঘুরাইয়৷ উহ! নিক্ষেপ 
করিলেন, আর অমনি তাঁহার গল? প্র মালা দ্বারা বেস্টিত হুইল। 
বোধ হয় সেই দেখ।দেখি এখন দর্শকগণে রুমালে প্রণামী বাঁধিয়। রথের উপর 

নিক্ষেপ করেন, আর সেবাইতগণ প্রণামী লইয়৷ সেই কমালে প্রসাদী মল! 
পিয়া উহ! প্রত্যর্পণ করেন । 

প্রভুর নৃত্য বর্ণন করা অসাধ্য, কারণ তিনি প্রত্যহ এক রূপ নৃত্য করি- 

তেন না। শিমিষে নিমিষে তাহার নৃত্য নূতন আক।র ধারণ করিত। 
প্রভুর. আনন্দ হইয়াছে, ভ।বিতেছেন সথীদেরও সেইরপু আনন্দ হুই- 
যাছে, তাই সখীদের সহিত আনন্দ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইতেছে । 
আপনি মধুর ত্য করিতেছেন, এখন সম্মুখে দেখেন বক্রেশ্বর। অমনি 
তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। কিন্তু শুধু আলিঙগগন করিয়া 
তৃপ্ত হুক্কতেছেন না, গলা ধরি মুখ চুম্বন করিতেছেশ। দেখেন পাস্ছে 
সরূপ দামোদর, দেখিয়। তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, সর্প 
অমনি চরণে পড়িলেন? তখন শ্রীগ্োগা প্রেমে ক।পিতে কাপিতে 



সরূপকে উঠাইয়া হৃদয়ে কারলেন ও গাড় আঁলঙ্গন কারয়া মুখ চুন 

করিলেন। তখন বোধ হইল যেন সরূপ শ্রীগৌরাঁক্গের দেহে প্রবেশ ,করি- 
লেন, কারণ প্রভু সন্ধপকে যে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তিনি যেন 
লোকের অদর্শন হইলেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে-_ 

দরধাঁর কটিসুত্রকং প্রভূরীতিহ দামোদরঃ 

স্বরূপ ইব তন্ত কিং যতিবরোহয়মুদ্তুষ্যতে | 

য এষ নটোনোঁৎ্সবে হুৃদয়কায় বাগ বৃতিভিঃ 

শচীস্ত কলানিধৌ প্রবিশতীব সাক্দ্রোৎস্ুকঃ ॥ 
এই দ্রেখিলেন ছই জনে এক হইয়া! গেলেন, আবার একটু পরে পৃথক্- 

কৃত হইলেন। তখন ছুই জনে মিলিত হইয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
কখন ছুই জনে হস্ত উত্তোলন করিয়া, কর ধরাধরি, মুখোমুখি হুইয়। 
নৃত্য করিতেছেন। কখন এরূপ মুখোমুখি হইয়া উভয়ে উভয়ের 
বাহু ধরিয়া! নৃত্য করিতেছেন। কখন বা শ্রীগৌরঙ্গ সরূপের মুখে নয়ন- 
পল্ম অপর্ণ করিয়া! তীহ।র চিবুক ধরিয়! নৃত্য করিতেছেন । কখন বা ছুই 
জনে সুখ ঘুরাইয়া, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে মিলিত হইক্সা, নৃত্য করিতেছেন । কখন 
বা উভয়ে পলক হারাইয়া নয়নে নয়নে মিলিত হইতেছেন, হইয়! নৃত্য 
করিতেছেন । এই নৃত্য দেখিয়া কি এই মহ।জনের পদ সৃষ্টি হইল ? যথা 

হেরাছেরি ফের।ফিরি ধরাধরি বাঁহু। 

পূর্ণিমার চাদে যেন গরাসিল রাহ ॥ 
আবার দরূপ, সিংহের কটি হইতেও ক্ষীণ ষে প্রভুর কটি, তাহ! এক হাতে 

জড়াইয়! ধরিয়াঁছেন, এবং প্রভু সরূপের কটি ধরিয়াছেন, আর সরূপ বক্র হইয়া 
অন্য হাঁতে প্রভুর জানু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। থ! চৈতন্যচরিত মহাঁকাব্যে-_ 

উন্মীলন্মকরন্দ সুন্দর পদ্দ্বন্থার বিন্দোল্লস 

ছিন্যাসঃ ক্ষিতিযু প্রকাম মমুনা দামোদরেণ প্রভূঃ । 

আমুগৈঃ করকুটটলিরিতইতো হর্যাদধোধো! গুরু 
 ম্েহার্দ্রেণ দৃঢ়োপগৃহিতপদে! নৃত্যন্নসৌ দৃশ্যতাং ॥ 

আবার কখন বা প্রভূ, দক্ষিণ দ্রিকে সন্ধপের, বাম দিকে বক্রেখরের 

হস্ত ধরিয়া, দ্রুত পদে নৃত্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে, একবার জগ্নাথের 

দিকে চাহিয়া অগ্রবর্তী হইতেছেন, . 'আবাঁর, এ্রন্ূপ নৃত্য করিতে 
করিতে, হাসিতে হামিতে, পশ্চাতে হাটিয় আসিতেছেন। আবার প্রভু 



কখন বক্রেশ্বর ও সরূপকে ত্যাগ করিয়া, ধাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, 
অমনি কীপিতে কাঁপিতে তীহাকে হৃদয়ে করিয়া! মুখ চুম্বন করিতেছেন। 
ভাবিতেছেন, ক্রমে বৃন্দাবনের দ্রিকে যাইতেছেন। আর প্রভু, যত বৃন্দ!- 
বনের নিকট যাঁইতেছেন, ততই আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। 

প্রভুর হৃদয়ানন্দ সিন্ধু উৎলিল। 

উন্মাদ ঝঞ্চার বাষু ততক্ষণে উঠিল ॥ (চরিতা মত ) 
কাঁজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোক সমুহ আনন্দে পাগল হইল। এখন, 

রাধা ও কৃষ্ণ যে প্রেম-ভাঁব, ইহা! লোকে হৃদয়ে কতক অনুভব করিতে 
পরে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, ও শ্রীমতী নারী। কিন্ত এই যে প্রভু প্রেমে 
জর্ডিরিভূত হয়! সরূপ কি বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা! কি জাতীয় 
প্রেম, বহ্রঙ্দ লোকে ইহা কিন্ধপে অনুভব করিবে? এই যে প্রভু মুখ- 

চুম্বন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লেকের কিছু মাত্র অস্বাভ।বিক বোধ, 

হইতেছে না, বরং লোকে উহা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতেছে। তাই 

শাস্ত্রে বলেন, গোপী-প্রেমে কামগন্ধ নাই। অর্থাৎ হদ্রোগ কি কাম- 

রোগ থাকিতে রুষ্ণ-প্রেম উদয় হয় না। অথবা! কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে, 

হদ্রোগ কি কাঁমরোগ বশীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে স্ত্রী ও পুরুষ 

ভেদ জ্ঞান লোপ হয়, অথচ স্ত্রী ও পুরুষে যে মধুর প্রেম উহা? পরিবদ্ধিত 
হয়। এক শ্রীভগবান পুরুষ, আর লমুদ্ায় প্রকৃতি, পরিণামে জীব মাত্র 
গোপ গোগীরূপে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের 

' বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত, জীবের জীবের সহিত, 
ও জীবের শ্রীভগবানের সহিত, কত গা সম্বন্ধ, কতক অনুভব কর! যাইতে 
পারে। যাহারা পরকীয় প্রেমের কথা শুনিলে ক্রেশ পায়েন, তাহারা 

দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নাই । 

জগম্নাথ- সেবক যত রাজ-পাত্রগণ । 

যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন ॥ 
প্রভু নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমত্কার । 

কষ্ণ-প্রেমে উথলিল হৃদয় সভার ॥ 

৬ প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল। 
প্রভু নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ | 

প্রভুর তবু ঘন ঘন ্চ্ছ হইতেছে, কিন্ত মধুর নৃত্যে যে পতন 

& 
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তাহাতে তত ভয় হয়না। প্রভু যুক্ছা যাইতেছেন, তাঁহার কারণ এই যে, 
তাহার যে আনন্দ উঠিতেছে, তাছা হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। যখন 

আনন্দ হৃদয়ে না ধরে, উনি মুচ্ছা হয়। প্রভু আবার রাজার সম্মুথে 

মুচ্িত হইলেন! | | 
রাজ। পুর্বে তাড়া খাইস্স! (ছেন, তাহাতে এবার নিরস্ত হইলেন ন1। 

তবে সে বাঁর যেমন গ্রভুকে ধর্িরা উঠাইতে গিয়/ছিলেন, এবার তাহা ন! 

রিক্সা পদতলে বপিলেন, বসিরা শ্রীপদ ছখানি আপনার ক্রোড়ে 
রাখিনা অতি যতনে উহ! সেবা করিতে লাগিলেন। যথা কবিকর্ণ- 

পুরের কাব্যে | 

আনন্দোত্সাহ মুচ্ছ(গত ইব ভবতি স্পন্দ নিশ্বাস মন্দে 
রোহদ্রেমঞ্চপুরৈ ধিকলিত-বপুষ।নন্দ মন্দীককতেন। 
স্যন্দন্নেত্রারবিন্দদ্বয় সলিল জুষাকুদ্রদেবেন ভুয়ঃ 

সানন্দং দেবিতাজ্বিদ্ব় সরদিরুহো! রাঁজতে গৌরচন্দ্রঃ ॥ 
অর্থ-_শরীর স্পন্দন ও নিশ্বাস-বাযু মন্দীভূত হওয়ায় নেত্র-পন্ম বিগলিত 

জল-ধারা-যুক্ত, তথ। আনন্দে জড়ীকৃত ও লোমাঞ্, সমূহে বিকলিত অঙ্গ 
দ্বারা ফাহাকে €বাধ হইতেছে বেন আনন্দ উত্সাহ ও তত্তৎক্ষণেই মুচ্চছ1- 

গত হইতেছেন এবং গ্রতাপরুদ্র কর্তৃক সানন্দে তদবস্থায় যহ।র পাদ- 
.প্রস্স যুগল সেবিত হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্ অতিশয় শোভ। 
প[ইতেছেন। | 

প্রভু .বলিয়াছিলেন তিনি রাজ-সম্ভাষণ করিবেন না, রাজার সংকল্প 

তিনি প্রভুর ক্ৃপাপাত্র হইবেন । জ্রীভগবান ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। 
এবার প্রভু বিষয়ীর স্পর্শে হঠাৎ চেতন লাভ করিলেন না, রাজার সস্তর্পণে 

ধীরে ধীরে সচেতন হইলেন। কিন্তু তবু মহারাজের তেবা যে তাহার 

অবগতি হইয়াছে, ইহা জানিতে দিলেন না। প্রভু চেতন াইঙ্গাই আবার 
| মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 

প্রভু এই রাধা-ভাবে প্রেমের হিল্লে!লের মাঝে সহসা ভক্তি, কর্তৃক 

পরিপ্লুত -হুইলেন। প্রেম ও ভক্তি, ভজন কালে, হ্বদয়ে এইক্ষপ খেল 

করিস থাকেন। কখন প্রেম ভজন করিতে করিতে হুঠ। ৎ ভক্তির উদয় হয়, 
আবার, ভক্তি দেব! | করিতে করিতে প্রেমের উদর হ্য়। প্রেমের হিলোলে:. | 

প্রভুকে  ভাস।ইসসা লইয়া! যাইতেছে, এন সময় হঠ(ৎ ভক্তির উদয় হইল। 



তখন শ্লোক আকারে প্রভূ বলিতেছেন, «হে অরবিন্দ লোঁচন 1 তোম। 

পাদপদ্ম মাধুরী অতিশয় রমণীয়,। অতিশয় . সুগন্ধ, অতিশয় ছুল্পভ, 

ইহা বলিকা সেই হুশীতল শ্রীপদকমল ধরিতে গেলেন । অ.ব' 
তখনি অধিরূঢ়' ভাব উপস্থিত হওয়ায়, আপন|কেই শ্রীকৃষ্ণ বলি 
বোধ হইল। অতএব এক সময়ে গুভুর দেহে রাধা ও কৃষ্ণ উভয় ভাবে 
উদয় হইল। তাই রাধা ভানে শ্রাকষ্ণের শ্রীপদদ ধরিলেন। অর্থ। 

আপনার শ্রীপদ হৃদয়ের উপর রাখিয়া! অতি গাঢ় প্রেমে ও ভক্তিতে চুন্ব' 
করিতে লগিলেন ! প্রভু, আপনার পদ শ্রীকৃষ্ণের পদ এই বোধে উহ 

ঘন ঘন চুম্বন করিতেছেন, প্রেমে উহ! বুকে. ধরিতেছেন, আর নয়ন ভরিয় 

এক দৃষ্টে দর্শন করিতেছেন ! 
প্রভুর এক সময়ে যে দেহেরু মধ্যে ছুই ভাব, ইহা সুক্ম্ুহ্ু প্রকা 

হইত। এই ছুই ভাব কিরূপ না রাধা-কৃষ্ণ ভাব, কি উদ্ধব-ক্কং 
ভাঁব। এই গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক দেখিবেন যে, প্রভূ যখন নবদণঃ 
হইতে ভক্তগণের নিকট ,বিদায় লয়েন, তখন এক সময়, একব। 

কৃষ্ণ হইয়। রাধার্- নিমিত্ত, ও রাধ। হইয়া কৃষ্ষের নিমিত্ত, রোদন করিয় 
ছিলেন । এইরূপে প্রভু উদ্ধব ও ক্ৃষ্ণ,*এই ছুই ভাবে, একেব।ত 
বিভ(বিত হুইয়া, আপনার চুল দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেন 

গুভূর চুল হইল উদ্ধবের, পদ হইল শ্রীক্রষ্ণের ! উদ্ধব শ্রীক্কষ্জের ভক্ত, তাহা 

সেবা আপন কেশ ছরা শ্রীক্ষষ্ের পদবেছ্টন। ভক্তিতে ভক্তে প্রভুর এই: 

সেৰ। করিয়া থাকেন । ৃ 

এন্টুরূপে রথ বলগণ্ডি স্থানে আইল । দক্ষিণে উপবন, বামে বিপ্রশাঁসঃ 
নারিকেল বন। সে স্থানে আইলেও প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ নাই । কিন্ত সেখাঁ€ে 

একটি নিয়ম আছে, তাহাতে মহা ভিড় হইল। সে স্থানে রাজা, -বাঁণ 

পাত্র, স্মিত্র, বিদেশী, সকলেই, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, শ্রীজগন্নাথকে ভোঁ 

দিয়া থাঁকেন। যাহার যতদুর সাধ্য, তিনি সেখানে সেইরূপ উত্তম আহা 

্রব্য প্রস্তত করিয়! শ্রীজগন্ধাথদেবকে ভোজন করাইয়া! থাকেন । সেই কার 
এত গোল হুইল যে, ভক্তগণ প্রদ্ভূকে নৃত্য হইতে ক্ষাস্ত করাইয়া উপবনে লইয় 
গেলেনণ নেই উপবনে শুত্তম গহ আছে, ভক্তগণ প্রভূকে তাহার পিগা 

লইয়া বসাইলেন। প্রভূ প্রেমে 'অচেতন। পিগায় পা মেলাইয়! ঘ 
হেলান: দিক্সা বসিয়া থাকিলেন। পরিশ্রমে : প্রভুর ঘর্্মাক্ত কলেবর 



৬৪ 7 ভক্তের আনন্দ ও আত্মারামের আনন্দ 

সেখানে তিনি শীতল বাষু সেবন করিতে ল।গিলেন। ভক্তগণ ধে যেখানে 

পাইলেন, বুক্ষ তলায় রূপে বিশ্রাম করিতে লা/গিলেন। মহারাজ প্রতাপক্ত্র 

সখাগণ সহিত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছেন। প্রভু পিগ্াক্স গমন করিলে 
রাজার আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল । তখন সার্বভৌম ও রামানন্দের 
পরামর্শ ক্রমে রাজা তাহার জীবিতেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। 
গুথমে রাজা সমুদ্দায় রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন, করিয়া! ধুতি চাদর 

পরিলেন, অবশ্য ধুতি ও চ!দর অতি পরিষ্কার । 

গুরু বস্ত্র, ধুতি ফোতা। পরিয়'ছে মাত্র । 

গ্রভূকে দেখিব বলি উল্লাসিত গাত্র ॥ € চক্দ্রোদয় নাটক ) 
তাহার পরনে হ্ন্দর বৈষ্ণব বেশের যে যে উপকরণ, সমুদায় ধারণ 

করিলেন। করিয়। একলা উপবনে প্রবেশ করিলেন। রাজ! প্রকাণ্ড 

দেহধারী ও বলশালী,কিস্ত তখন প্রতিপদে তাহার পদস্থলন হইতেছে । 
চিত হরিণীরন্ঠ!য এদিক ওদিক চাহিতেছেন, কিস্তু মে অভ্যাসে, প্রকৃত 

পক্ষে, উল্লাসে ও ভয়ে, বাহা জ্ঞান অল্প মাত্র আছে।: 

চতুদ্দিকে চাঁহে রাজা সভয় নয়নে । 

প্রভুর নিকটে গেল মস্থর গমনে ॥ ( চন্দ্রোদয় নাটক ) 
” দেখেন, ভক্তগণ বসিয়া আছেন, তাহারা সকলে প্রভুর ক্পাপাত্র। 

ভক্তগণকে দেখিয়! বাজার চেতন হুইল, তখন করষে(ড়ে সকলের নিকট 

সক্ষেত দ্বারা, প্রভুকে মিপিতে অনুমতি চাহিলেন। রাজার এই দ্বীন ভাব; 
এই আকিঞ্চন, এই দৃঢ়তা, দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন, অনেকের হৃদয় 
ভ্রব হুইল" কাহার বা একটুকু শঙ্ক(ও হইল, ভাবিলেন যে রাজার (ভাগ্যে 
আজি নাজানি কিহয়। এইরূপে ব্বা্জা ক্রমে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন । 

প্রভূ কিন্ধপে বলিয়। আছেন, তাহা চন্দ্রোদয়ে এইবপ বর্ণিত আছে। যথা. 
নৃত্যুবেশ প্রভু চিতে, না! পারেন সন্বরিতে, মুদ্দিত করিয়া! হু নয়ন । 

শীচরণ প্রসারিয়া, ৰসিল আনন্দ পাএশ, পাদপদ্ম চালেন সঘন ॥ 

লিরস্তর. নেত্র-জল, ধৌত করে .বক্ষঃস্থল, প্রেমানন্দ যেমন সাক্ষা্। 
প্রভুক্ষি করিতেছেন, না মুখে সেই পুর্ববের রচিত একটা অর্ধ শ্লোক 

উচ্চারণ করিতেছেন, আর মুদিত নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে । ৷ সে 
শ্লোকটি এই, যথা-- 

, খাত .'জানন্দ ছঘং পদান্ুজং ইত্যানি। ।. রং রি চোর নিক), ). 



রাজা শু-প্রাভু। উহ 

গোপীনাথ নিকটে বসিয়া, প্রভূর এই শ্রেক শুনিয়া, মনে মনে অর্থ 

করিতেছেন। ভাবিতেছেম, প্রভূ কটু পুর্বে হঠাৎ ভক্তিতে অভিভূত 

হইয়া ল্ীকুষ্ণের চরণ মাধুরী দর্শন.ও চুণ্ধন করিন়াছেন। দর্শন ও স্পর্শ 
করিয়। পরমহংসগণ বেত্রহ্ধানন্দ ভোগ করেন, তাহা অপেক্ষা তোঘানর 

শ্রীচরণ মৃধুরী অনন্ত গুণে শ্রেষ্ট । এ কথার তাতপর্ধয বলিতেছি। প্রম- 
হুংসগখ যোগাভ্য।স দ্বার ব্রন্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন? ইহার! তেজ 

উপাসনা করেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণ মংধুরী আম্বাদ করিরা বলিতেছেন, 
যে, “হে ভ্রীক্কঞ্চ ! তোমার চরণ হইতে তে আনন্দ, সে ব্রন্মনিন্দ হইভে'. 

অনন্ত গুণে শ্রেষ্ট ।” ইহাতে গ্রভু গুক।রাস্তরে সাকার ভজনকে নিরাক1র 

ভজন হইতে বহু 'গুণে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন । | 

রাজ! প্রভুর নিকট আ্রামন করিয়!, গ্রাভুর ভাব দেখিয়া ও শ্লেক 

শুনিয়। স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ গ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন । 

রাজা তখন ইতস্তত করিতে লাগিলেন । ভ।বিতেছেন, প্রভুর শ্রীপ্ 

স্পর্শ করিয়া কিত্াহার অক্কপার ভাজন হইবেন ? আবার ভাবিতেছেন, 
প্রভূ যদ্দি প্রাণে মারেন, ভবে শ্রীচরণ ধরিয় বয়ুই মরিবেন । রাজার মলে 

ভয় যে, পাছে গ্রভূ ভাবেন যে, তিনি রাজা বলিনা, তাহার ধিনা অনু 
মতিতে, তাহার ভ্রীচরণ ক্*পর্শ করিলেন । তখন ক্।জাবর শমভাগবত্ডের 
এই _শ্লোকটী মনে পড়িল। | 

ফার্ধে ভাগবত শ্ীীদৎ পাদম্পর্শ হৃভাশুভৎ । 

ভোজস্পর্শবপুহিত্ব।রূপৎ বিদ্য।ধরার্চিভং ॥ 

 ভাধিলেন, ণ্যদি অপরাধ করি, তবে ভগবান পাদম্পর্শে সমুদায় ক্ষয় 

হইয়া যাইবে, অতএব শ্রীভগবানের শ্রীপাদ স্পর্শে কখন কোন বিপদ 

নাই।” ইহা! ভাবিয়া সংকল্প করির1 পদতলে বসিলেন, বসিয়া! হস্ত দ্বার 

শ্রীচাণ সেবন করিতে লাগিলেন । প্রভু যেরূপ পদ টিনিনিডা দিন 

লেইরূপ করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। 
রামানন্দ রায় রাজাকে শিখাইয়া দিয়ছন খে, "তুমি গুুহুর পদ 

সেব! করিবে । আর সেই সময় শ্্রীকর্চের রাঁসলীলাও শুনাইবে ৮” রাজ! 
কোথায় পাঠ করিবেন, কিরূপে পাঠ করিবেন, এ সমস্ত রাম, রায়ের . 
নিকট উত্তম করিদ্পা শিখি! অ(সিয়াছেন। রাজ পদ. দেরা করিতে 

বিন ধীরে ধীরে রাসের গোপা নীতা, প্রথদ.ক্সোক পাঠ করিলেন । যথা. 
 হর্থা ও ৰ ২৯ 



৬৬. চে গোপী গীতা। ৃ 

জয়তি তেহধিকং জন্মন! ব্রজঃ শ্রযনত ইন্ড্রির শশ্দত্রহি | 
দক্সিত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাক্ষক]স্তূয়ি ধতাসবস্ত্াং বিচিন্বতে ॥. 

গোঁপীগণ কহিলেন “হে দয্সিত! তোমার জন্ম বার] আমাদের 'ব্রজমণ্ডল 
সমধিক উতকর্ষশালী হইয়াছে। অপর তুমি এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এই 
কারণে কমল।ও এই ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়। এ স্থানে ব্ত্যি বিরাঁজমাঁন। 
হেত্রিয় ! এই প্রকারে তোমার কারণে যে ব্রজমণ্ডলে সকল ব্যক্তি আমোদা- 
শ্বিত, সেস্থানে তোমার' দাসী এই সকল গোঁপী (যাহার তোমার নিমিত্তই 
কথঞ্ছিৎ প্রাণ ধারণ করিয়াছে ) তোমার অন্বেষণ করিয়া কাতর হইতেছে, ক্ুপা 
করি দর্শন দাও ।” 

; প্রভুর মনের ভাব হি ব্যক্ত হইত, কারণ তাহার হৃদয় 

-ফ্ষাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল ছিল। এই শ্লোকশুনিবা মাত্র প্রভুর গ্রফুল 
ব্দন আরো প্রফুলিত হইল। রাজ! ইহ! দেখিয়া পরমাশ্বাসিত হুইয়! 
এরূপ পদ সেবা করিতে করিতে তাহার পরের শ্লোক পড়িলেন । যথা-_ 

| শরছুদশয়ে সাধুজাঁত সৎ সরসিজোদর শ্রীমুষা দশা । 

শুরতনাথ ভেহুশুক্ক দাসিক বরদনিক্গতে। নেহকিংবধঃ ॥ 

“হে সম্ভোগ পতে ! হে অভীষ্ট প্রদদ ! আমর তোমার বিনামূল্যের দাসী 
তুমি যে শরৎকালে সুজাত অথচ বিকসিত কমল গর্ভের শোভাহারী নেত্র দ্বার! 
আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহ! কি লোঁকে বধ বলিয়া গণ্য হয় না? শঙ্ত 

দ্বারা বধই কি বধ? চক্ষু ছারা বধ কি বধ নহে? উহা অবশ্তই বধ শব্দ 

বাচ্য। অতএব তোঁমার দৃষ্টি দ্বার! অপহৃত আমাদের প্রাণ টার্ন নিমিত্ত 
দর্শন দাও 1 

প্রভু আনন্দ তরঙ্গ আঁরে। বাড়িসা উঠিল । তখন যদিও নয়ন মেলি- 

' গঙেন না, কিন্ত মুখে নিতান্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “বল, বল, তাহার 

পর গোঁপীগণ'কি বলিলেন, বল 1” 
প্রভূ এই প্রথম রাজার. সহিত কথা টি ৷. রাজার আনন্দে কণ্ঠরে(ধ 

হইয়া ৬ । কষ্টে শষ্টে রাজা পড়িলেন-_ 
-বির্লচিতাভয়ং বৃষ্টি ুধ্য তে চরণনীয়ুষাং সংস্থতে ভকাৎ। ৰ 

.করসরোরুহং কাস্ত কামদং শিরসি ৫ধহি নঃ জীকর গ্রহম্ ্ 

এ ছে দেব! আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের খ্রার্থন। পক্ষিপুর্ণ' কর। হে 

বৃ্টিবংশ শ্রেষ্ট! তোমার চরপকমল প্রাণীদিগকে অভয় দান-করে, ত্যামরা ঈংসারি 



গোপা গাতা। ৭ 
ভয়ে ভীতা হইরা তোমার ত্র. চরণে শরণাঁপর হইয়াছি, অন্ুগ্রহ করিয়া 
তোমার যে কর কমল লক্মীর কর গ্রহণ নিরব এবং যাহা বরপ্রদ। তাহা! 

আমাদের মস্তকে নিহিত কর ।”* 

প্রভূ এই শ্লোক শুনিবা মাত্র আনন্দে যেন জড়বৎ হইলেন । শ্রীঅঙ্গে 
পুর্বে যনে পুলক ছিল, সেই পুলকের উপর মুহুমু্ছ পুলকের ্ন্টি হইতে 
লাগিল / কষ্টে শ্রষ্টে ভঙ্গ শ্বরে বলিলেন, “তাহার পর, তাহার পর”। 
রাজ! আবার বলিলেন-_ 

ব্রলজনার্ভিনহন্ বীর ঘোধিতাং নিজজনম্ময় ধবংসনস্মিত। 
ভজ সখে ভবৎ কি্করীঃস্মনে জলরুহাননং চারুদর্শয় ॥ 

“সথে ! তুমি ব্রজ জনের নার্তিহারী,.হে বীর ! তোমার মন্দ হাস্ত নিজ 
কনের গর্বহারী, আমরা! তোমার কিন্করী, কপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রক্ন 

দাও। হে সথে! আকঞ্জীনা অবল! প্রথমে আমাদিগকে বদন-কমল' 
দর্শন করাও।” | - | 

প্রভুর ইচ্ছ। হইতেছে যে, যিনি শোক পাঠ. করিতেছেন, উঠিয়। 
তাহাকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু শ্রীলঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে, উঠিতে . 

পারিতেছেন না। উঠিতে -যাইতেছেন, আর এলাইয়া পড়িতেছেন। 
রাঁজা আর প্রভূর আজ্ঞা অপেক্ষা! না করিয়া পড়িলেন। " যথা-_ | 

মধুরয়! গির1 বন্তবাক্যয়! বুধমনোজ্ঞয়া পুফরেক্ষণ। 

বিধিকরীরিম। বীর মুহ্াতী রধরসীধুন। প্যায়য়ত্য নঃ॥ 
£হে পদ্ম-লোচন ! তোমার মধুর বাণী, জুন্দর পদাবলী সমলাঙ্ক তা এবং 

বুধজনের মনোজ্ঞা, এই বাণী দ্বারা আমাদের মোহ জন্সিতেছে। হে বীর! 
আমরা তোমার কিস্করী, মুগ্ধ হই মারা পড়ি, অতএব অধরামত প্রদান 

করিয়া জীবিত কর ।” 

প্রভু এবার উঠিতে গেলেন, কিন্ত পারিলেন না, আবার এলাইয়| পড়ি- 

লেন। রাজা যখন বুঝিল্নে. ষে, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রভু কাপ 
প।টিতেছেন, তখনি আবার পড়িলেন। ষথা-- 

ৃ তব কথাম্তং তণ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কঘ্বাষঃপ হৎ।.. 
শ্রবণ মঙ্গলং গ্রীমদাতিতং ভুবি গৃণস্তি যে ভুরিদ! জনা |... 

হে প্রিয় । তোমার-বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত, হইয়াছিল, পুশা-. 
বানের ঘট কথামত পান করাইয়া তাহ নিঘারুণ, করিযাছেন। ফলত; 



৬৮ বাজার জয় । | 

তোমার কর্থামৃত প্রতপ্ত. জনের জীবন স্বরূপ, ব্রন্ম্ত জনও তাহার স্ব 
/করেন, তাহাতে কামকর্্ নিপ্রস্ত হয়, অপর তোমার নামামৃত শ্রবণ মাত্রে 

মঙ্গল আদ এবং শাস্তিদায়ক। ১, বে সকল ব্যক্তি বিস্তারিত বূপে 

ত্বাহ। পাঁন করেন, নিশ্চয় তাহারা পুর্ববজন্মে বু বহু দাঁন করিয়াছিলেন। 

হে প্রভু! যাহার! তোমার - “খথাযুত নিক্পণ করেন, তাহারা যখন ধন্য হই- 
লেন তখন দর্শনকারীদের কথা কি? অতএব প্রার্থনা! করি 05 

দর্শন দাও 1 
প্রভূ আর থা কিতে পাঁরিলেন না । হুঙ্কার করিয় উঠিলেষ- উঠিয়া 

“ভূরিদ1, ভুরি” অর্থাৎ “তুমি আমাকে অনেক দাঁন করিলে” বলিয়া, 

বাজাকে বাহু পসারিয়। ধরিলেন। বাজারে বলিতেছেন, কে তুমি হে 

পরম সুহ্থষ্* অকস্মাৎ কৃষ্ণলীলামৃত পাঁন করাইয়া! আমার তৃষিত হৃদগ্ধ 

শীতল করিলে ? ভুমি আমাকে বু দান করলে, কিন্ত আমি সন্যাসী, 

আমার দিবার কিছু নাই, এস ভোম!কে অ।লিঙ্গন দান করি।” ইহাই ব্লিয়। 

রাজাকে জ্দয়ে করিয়া], “তব কথা!সৃত” ক্লক পড়িতে পড়িতে উভয়ে অচেতন 
হুইয়। গড়িয়া ৫গলেন। তখন উভয়ে উভয়ের বানু দ্বারা পর্িরন্তিত হইয়া 

কিছু কাল অচেতন হইয়। পড়িয়া রছিলেন। এই স্থবেগে গুভূ হইতে 

শক্তি নির্দত হইয়ারাজার প্রত্যেক ধমনিন দিয়া তীহার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়। 

ফেলিল, তীহার মলিন ধমনি গুলি এইক্সপে পরিক্কত হইল। উহ! 

দিয়! এখন বিদ্বাললত।র ন্যাস্স আনন্দ-লহরী থেলিতে ল'গিল। আর তাহার 

ফল স্বরূপ সর্ধাঙ্গে পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্বিক ভা.ব্র উদয়ু হইল । -্রাজা 

. যেমন পাত্র,-ভিনি যতখানি শস্তি ধপ্ধিতে পারেন, খন তত খানি শ।ইলেন, 

তখন্ন গ্রস্ত চেতন পাইলেন । পাইয়া, রাজাকে ফেলিয়। আবার রণ 

দর্শনে দৌড়িলেন, সম্্র্ট যেমন তেমনি পড়িয়া! থাকিলেন। যথা 
(প্রস্থ ১ আনন্দে আবেশে আছে বাহ নহি জানে । 

কারে আলিঙ্গিয়। ছিল তাহ! নাহি মনে ॥ 

প্রভু.সঙ্গে ধাইল সকল তক্তগ্রণ। ্ 
রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেযে অচেতন ॥ € চত্দ্রোদয় নাউক ). 

রাজ। এইরূপ অচেতন হইফ1 পিয়া আছেন, এমল সমগ্র 

গোগীনাথ আঁচাধ্য গেল গজপতি স্থানে । ৫ 

রাঁজারে উঠায়ে কহে মধুর বচনে ॥ € চচ্ষেখদয় নাটক ) 
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গোগীনাঁথ. রা রাঁজ।কে উঠাঈয়া সান্বনা করিতেছেম, এমন সময়ে প্র ও 
ভক্তগণ উপবনে প্রত্য(গমন করিলেন। 

রাজা দূর হইতে শ্রভুকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ কি ভক্তগণের পদতলে 

আসিয়; পড়িলেন। কিরূপ না, -যেরপ নব বিবাহিতা বালিকা! স্বামীর 
বন্ধগণের চরণে পড়িয়। প্রণ(ম করিয়া থাকেন। রাজার অঙ্গ পুলকে আবৃত 

হইয়াছে, শ্রতি অঙ্গ প্রেমে তরঙ্গায়মান হইতেছে, নয়ন দিয়া অবিরত ধারা 
পড়িতেছে। সকলে রাজার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতে লাঁগিলেন। রাজ।ও 
বিনীত ভাবে ভক্তগণের নিকট বিদায় লইরা বাহিরে আইপেন, আসিয় 

যত্ত করিয়া প্রভুকে প্রসাদ পাঠ।ইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একটুকু 
পরেই রাজার. প্রদত্ত ভোগ প্রভূত সমীপে আসিয়া উপস্থিত হুইল । এই 

সমস্ত উপহার দ্রব্য সার্ধভৌম, রামানন্দ, বাণীলাথ লইয়া আইলেন। পাঠক 
মহাশয়! গ্রাভৃর ভোগের নিমিত্ত কি.কি প্রসাদ অ।ইল, একবার কি শ্রবণ 
করিবেন? যদি প্রভুর উপর আপন্ধার মমতা থাকে, তবে অবশ্য এই 
রাজ যোগ্য প্রসাদের তালিক। দেখিলে আপনি আনন্দিত হইবেন। তাহাই 
ভাবিয়া, গৌরাঙ্গ ভক্তের নিমিত্ত কি কি গ্রুসাদ্র আসির।ছিল, তাহা শ্রীচরিতা মবভ 

গ্রন্থ বিবরিয্না বলিতেছেন । যুখা-_ রা 
ছান্; পান! পৈভ আম লারধ্িকেল কাঠাল | 

নানাবিধ কদলক আর বীজ ভাল ॥ 

নাঁরঙ্গ ছোঁলাঙ্গ টাঁবা। কমলা বীজপুর। 

বাদাম ছোহারা ভ্রাক্ষ। পিশু খঙ্জ.র ॥ 

মনোহরা লাড়, আদি শতেক প্রকার । 

অমৃত গুটিক। আদি ক্ষীরসা' অপার ॥ 

অস্ত মণ্ডা দোনার বড়ি আর কর্পুর কুণি। 
সরামৃত সর ভাঁজ। আর সর পুলি ॥ 

হক্ষিঈবল্লভ সেবতি কর্পুর মালতী । 
ডালিম! মরিচা লাড়, নবাত অতি ॥ 
পল্মচিনি চন্দ্রকান্তি খ।জা খণ্ড সার। 

রিয়ড়ি কদম! তিল! খাঁজ!র প্রকার ॥ 

নারঙ্গ, ছোলাঙ্গ আতর বৃক্ষের আকার । 

ফুল ফুল পত্র মুক্ত খণ্ডের বিকার 1. 
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? 

। তি 

দধি হুদ্ধ'দধি তত্র রসাল। শিখরিনী। 
সলবণ মুদগাঙ্কুর আদা খানি খানি ॥ 

লেবু কোঁলি আদি নান। প্রকার আচার । 

লিখিতে না! পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥ : 

এই সব দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি *চিনিতে পাঁরিলাম ' না । তবে একটা 
বুঝিলাম যে পুর্বেও এখনকার ন্যায় শর্করার নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত হইত। 
রাজার উপহার ক্লব্যে অর্ধ উপবন পরিপূর্ণ হইয়! গেল। উপহার র্পনে 
প্রভু পর্য্যস্ত পন্তুষ্ট হইলেন। কেন? 

এই মত জগন্নাথ করেন ভোজন । 

এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ (চরিতামূতে ) 

প্রসাদের সঙ্গে পাঁচ সাত বোঝা বৃহৎ কেয়াপত্রের দোঁনা! আইল । ভক্ত- 
গণের বড় পরিশ্রম ও ক্ষুধা হইয়াছে জানিয়। প্রভু সকলকে উদরপূর্তি 
করিয়া ভূর্জাইবেন। সেই আনন্দে -তখন কষ্টে শ্রষ্টে- সমুদায় ভাব সম্বরণ 
কনিয়! ভক্তগণকে ভূঞ্জাইতে ব্যস্ত হুইলেন। ভক্তগণকে বসাইয়! এক এক 
ভক্তের সম্মুখে প্রভু আপনি দশ দ্রশ দৌনা রাখিলেন। তার পত্রে আপনিই 

পরিবেশন করিতে মািলেন। মনে ভাবুন যে) আমর! শ্রীভগবানের স্থানে 
গিয়াছি, আর শ্ীভগবান আমাদিগের আতিথ্য ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে 

খাওয়াইতেছেন । মনে ভাবুন, শ্রীভগবান আপনি পাত পাতিতেছেন, আর 
আমরা দাঁড়াইয়া তাহার কার্য কলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছি। মগ্ন 
ভাবুন, শ্রীভগবান শেষে আমাদিগকে বলিলেন, “আপনারা বন্থুন।” শ্রীভগবান 

বিনয়িতার খনি। তিনি ভক্তগণকে এইক্ধপ সম্মান করিয়া সম্ফোধন 

করিতেছেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তিনি সে দিবস গৃহ কর্তা অতিথি 

সেবা করিতেছেন। ভক্তগণ বসিতেছেন না, জ্নীভগবান শ্রীহন্তে ভক্ত- 
গ্রণের হাত ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। এই. কা দেখিয়া ভক্তগণ 
তাড়াক্চাঁড়ি বলিক্সা গেলেন। তুখন শ্রীভগবান নিজ হঞ্ডে পরিবেশন আরম 
করিচুলন। শ্রীভগবানের ভাগাঁর অক্ষয়, আবার চরিত্র উদ্দার, আতিথ্যের 
নিমিত্ত সর্ধন্ব নিক্ষেপ করিতে আপত্তি নাই।. শ্রহস্তে এক এক জনের 

পাতে দশ দশ জনের 'আহারীয় দ্রব্য দিতেছেন। 'আহারীয়ের সুগন্ধ 

বাপিকা। মাতিতেছে। মনে ভাবুন, যেন স্বপ্মং উমতী রাধা উহা; রন্ধন . 
করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণ পাতে হঁত দিতেছেন না, কারণ উভগবান 



বসেন নাই, তিনি না খীইলৈ সকলে কিরূপে ভোজন করিবেন। শ্রীভগবান 
পরিবেশনে ব্যস্ত, হঠাৎ দেখিলেন, ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া আছেন। 

যদিও শ্রীভগবান অন্তর্যমী, সমস্ত জগতের বাহ ও আভ্যন্তরিক অবস্থা 

দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেছেন, কিন্ত তখন মন্ুষেযুর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। 
তখন, অন্তর্য্যামী সর্ধব্যাপী হইয়া বেড়াইলে মনুষ্যে তাহার সহিত কিরূপে 
গোষ্ঠ করিবে ৯ কাঁজেই তখন অতি নিরীহ সরল প্ররুতি হইয়াছেন। তাই 
ভক্তগণ কেন ভোজন করিতেছেন না, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, ব্যস্ত 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আপনারা! বসুন, সেবা! করুন, বিলম্ব করিতে: 

ছেন কেন ?* তখন এক জন মর্্ী ভক্ত বলিলেন, “ঠাকুর ! বুঝিতেছ না, 
তুমি না বসিলে ইহারা কিরূপে ভোজন করিবেন” তখন ঠাকুর লজ্জা 
পাইয়া আপনি বসিলেন। 

এই যে গোঁপীগণ শ্বীগোলকে যেরূপে নবীন নাগরের সহিত খেলা 
করিয়া থাকেন, আগৌরাঙ্গ তঁক্তগণের সহিত সেই রূপ খেল? করিতেছেন । 

প্রভূ ভোজনে বসিলেন, তখন সরূপ দামোদর গোপীনাথ প্রভৃতি পরি- 

বেশন করিতে লাগিলেন । 

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা। 

ভোজন করাইল সবার আক পুরিয়া ॥ (ভরিতামৃত ) 
যখন ভক্তগণের সেবা হইয়া গেল, তখন সহম্র লোকের আঁহারীয় 

উদ্র্ভ হইল । প্রভূ কাঙ্গালীদিগকে ডাঁকাইলেন। সহজ্রেক কাঙ্গালী 
আইলে প্রভু গোবিন্দ প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন । 
প্রভু'বলেন “হরিবোঁল” আর সহস্র কাঁঙ্গালে হরিধবনি করিতে লাগিল । 

হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়। (চরিতামৃত ) ' 

* ক্কাঙ্গালী ভে।জন করাইয়!, ও তাহাদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ ভক্তি-ধন দিয়া, 

প্রভূ ও তাহার নিজগণ আরাম করিতে লাগিলেন । , 
নারিকেল-শাসন* বনের ভোগ কার্ধ্য সমাধা হইলে, গৌড়ীয়গণ 

আবার রথের দড়ি ধরিক্সা টানিতে লাগিলেন । কিন্ত রথ চলেন না, পরার 
প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, তবু রখ চলিল না । | 

| রম কা পাইয়া রা আনলে সা জিরাদি কত খে 
_.. প্রত্যাগমন্ করিয়াছেদ। এমন" সময় অপরাহ্ছে সংবাদ পাইলেন যে, রথ . 

 শ্চলিতেছেন না মনে করুন-রখ-না চলা বড়- দোষের কথা। ইহাতে এক : 



প্রকার বুঝা যায় যে, যাহার রথ, ত্তাহার কিছু অপরাধ হইক্সাছে। 
র/জা এই ছুঃসংবাদ শুনিয়! পাত্র মিত্র সঙ্গে করিয়া নারিকেল-শাপন বনে, 

যেখানে রথ আবদ্ধ আছে, দৌভিয্বা আইলেন। প্রথমে রাঁজা বড় বড় মল্লী- 
গণকে রথ টানিতে নিষুক্ত ,করিলেন। আপনি মহামল্ল, . আপনিও ধরি- 
পেন। কিন্তু মহাচেষ্টায়ও রথ চলিলেন নাঁ। তখন রাজা আরও , ব্যস্ত 
হইলেন। মল্লগণ অপারক হইলে,' রাজা *বড় বড় হাতী আনাইলেন। 
ক্সথে হাতী ফুড়িরা দিয়া রথ লড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্ত রথ চলেন 
না। রাজা ক্রমেই ব্যাকুল হইতেছেন। শেষে. মাহুতগণ হস্তিকে প্রহার 

করিতে লাগিল, হস্তি চীৎকাঁর করিতে লাগিল, কিন্তু রথ চলেন ন1। 

পরিষ্কার পথে রথ রহিয়াছেন, প্র বরখ অনায়াসে সেই পথে এই পধ্যস্ত 

আসিয়।ছেন, এখন 'কেন রথ চলেন ন!? ব্বাজা নিশ্চিৎ শুঝিতেছেন যে, 

তাহার উপর ভ্রীজগন্সাগ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এই কথা, 
শুধু বাজ, নয়, যাহারা এই কাঁও দর্শন. করিতেছেন, সকলে 
ভাবিতেছেন। | 
এই যে বুথ চজিতেছেন না, রাজা যে ব্যাকুল হইয়। উহ? চালাইবার 

নিমিত্ত যথা সাধ্য: চেষ্টা করিতেছেন, ইহা প্রভূ তাহার গণ লইয়া! নীরব 

ছুইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। বাজা যখন দেখিলেন যে, ব্থ চাঁলাঁন 

তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল, তখন নিরাশ হইয়া অতি ক'তরে প্রভুর 
পাঁনে চ'হিতে লাগিলেন । প্রভুও অমনি, ভন কি, এই যে আমি আছি, 
নয়ন-ভঙ্গি দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিয়া * অগ্রবর্তী হইলেন। প্রভু 
চলিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ্থ চলিলেন॥। প্রভূ হন্তী সমুদায় রথ হইতে ছাড়া 
লেন। রথের যে রঙ্জ, উহা নিজ জনের হাস্তে দিলেন । আপনি রথের 
পশ্চাতে গমন করিলেন, করিয়া মস্তকম্পর্শ করিয়া উহ! ঠেলিতে লাগ্রি- 
লেন।. বথ অমনি হড় হড় করিয়া চলিল। যাহার দড়ি ধরিয়া রথ 
টানিতে নিধুক্ত হইয়াছেন, তাহারা দেখিতেছেন : যে-ভীাহাদের শক্তিতে 

কথ চল্সিলেছে না, উহ! যেন নিজ শক্তিতে. চলিতেছে । তখন লোকে 

কাজেই আনন্দে চীৎকার কিয়া উঠিল, ও প্রভুর জন্ন ঘে।বণ। 
্ষারিতে লাগিল ॥ . | 

জয় গৌরচন্দ্র জয় রক ষচজন্য। রঃ 
আই মত কোলাহল জোক ধন্য:ধন্য ॥ 



দেখিয়া! প্রতাপরুত্র পাত্র মিত্র জে । 

প্রভূর মৃহিম! দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ চেরিতামৃত ) 

অগ্রে বড় জানা, অর্থাৎ ব্াজকুমার প্রভূর কফপাপাত্র হইয়াছেন। 

এখন. রাজা ক্ৃপাপাত্র হইলেনধ রাজার এইরূপে গৌর-ধ্যান গৌর-জপ 

সাধন ভজন হইল। এমন কি, শ্রীগৌরাঞ্গ অবতাঁরে যে চৌষটি মহাস্ত আছেন, 
প্রতাপরুদ্র তাঁর মধ্যে এক জন। প্রতাঁপরুদ্রের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য চক্দ্রোদর 
নাটক। চৈতন্য চনক্দ্রোদয় নাটক ন1 হইলে শ্রীগৌর-প্রসঙ্গ, শ্রীচৈতন্য 

চরিতামৃত গ্রন্থ, অসম্পূর্ণ থাকিত। শ্রীরঘুনাথ দাঁস প্রভৃতির মুখে শুনিয়া 

শ্ীকষ্ণচদাস কবিরাজ ভ্রীচরিতামৃতে প্রভূর অস্ত্য-লীলা লিখেন। চক্দোদয় 

নাটক না হইলে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নীলাচল গমনের পূর্ববকার লীলা 
অনেক গুপ্ত থাকিত। এই চক্দ্রোদয় নাটক প্রতাপকুত্র স্বয়ং লেখাইয়াঁ 

ছিলেন। প্রভু গোঁলকধামে গমন করিলে প্রতাঁপরুদ্র শোকে অভিভূত 

হইলেন। চন্দ্রোদর নাটক প্রণেতা শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর বলিতে- 
ছেন বে, প্রতাপরুদ্র শোকে অতি কাতর, কিন্তু তবু না আপিলে নয়, তাই 
রথের পথে স্বর্ণ মার্জনী দ্বার! মার্জন করিতে ও চন্দন ছিটাইতে আপিয়াছেন। 
যথা. 

শ্রীচৈতন্য ভগবান কৈল! অন্তর্ধান। 
বিরহ বেদনায় রাজা! আকুল পরাণ ॥ 

সেবা অধিকার আছে না আইলে নয়৷ 
তে.কার্ণে যাত্রা কালে করিল বিজয় ॥ 

সুবর্ণ মার্জনী লইয়া পথ মাঁজি যায়। 
প্রভূ লাগি কান্দে পথ দেখিতে না পাঁয় ॥ 

এ মতি প্রতাপরুত্র ধৈর্য্য যত করে। | 

বিরহে ভাঙয়ে ধৈর্য্য রাখিতে না! পারে ॥ € পাদ াটক) ঠা 
'রাজা এ সেবা করিয়া প্রভুর কৃপা-পাত্র হইয়াছেন। রাজা প্রত্যহ 

যখন রথ-যাত্রার পূর্বের খর সেবা করিতেন, তখন আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেন।, 
কারণ তিনি সেবা করিতেন, আঁর প্রভু দীড়াইয়া দেখিতেন। তিনি রাজা, 

তাহাঁর নর্চ সেবা দেখিয়া প্রভু বড় খুসী হইতেন, রাজার এই বড় আনন্দ, 

প্রধান স্থখ। কিন্তু আজ. প্রভু কোথায়? কে তাহার সেব! দর্শন করিবে, 
কাহার দর্শনে জুথী হইয়! তিনি সেই সেবা করিবেন? রাজা সেনা করিতে 

৪র্ঘ ১৯ এ 
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গিয়াছেন, না গেলে নয়। দেখেন, যেখানে দাঁড়াইয়া প্রভু উাহার সেবা 
দর্শন করিতেন, সে স্থান শূন্য । তখন রাজা একেবারে ধৈধ্য-হাঁরা হইলেন । 
পথ মার্জন করিতে যাঁন, চোখের জলে পারেন না। তখন সেই বীর পুরুষ 
পতিহীনা নব বিয়ৌগিনী-যুবতী রমণীর* ন্যায়, প্রভূ যেখানে দীড়াইয়া 

থাকিতেন, দেই দিকে চাহিয়া, মার্জনী হৃদয়ে করিয়া, ফৌপাইরা ফোঁপাইয়া, 
রোদন করিয়। উঠিলেন । | 

তখন পাঁত্র-মিত্রগণ সান্তনা করিয়া তাহাকে গৃহে লইকসা গেলেন। রাজ 

রামানন্দ প্রভৃতি মন্মী বন্ধুগণ লইয়া বিরলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 

কবি কর্ণপুর বলিতেছেন যে-_-- 

নির্বিিক্স হইব রাজ বসিলে বিরলে । 
আমারে ডাঁকিয়। আনিলেন হেন কালে ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে রাজা কহেন আমারে ॥ | 

 প্বাজা কবি কর্ণপুরকে বলিলেন, “প্রভুর কৃপাপাত্র কবি! দেখ €সেই 
জগন্নাথ আছেন, মহামহোত্সব হইতেছে, সেই বাদ্য বাজ।ইতেছে, 
আনন্দের সমুদয় সামগ্রীই রহিয়।ছে, কিন্ত-- 

মহাপ্রভু বিনা মোর সব লাগে শুন্য । 

হায় কি উপাঁয় করি সুই হত-পুণ্য ॥ 
হে কবিবর ! আমি প্রভুর বিরহ বেদনা সহা করিতে পারিতেছি না। হি 

প্রভুর লীল! নাটকাক।রে আমাকে দেখাও, আমি তাহাই দেখিয়া জীবন ধারণ 

করিব।৮% | 

এই চন্দ্রোদয় নাটকের স্যপ্ট্ি হইল। রাজা প্রভুর একটী নাম লাখিয়া- 

ছিলেন “প্রতাপক্দ্র-সং ত্রাতা ।” অতএব জয় প্রতাপরদ্র-সংভ্রাতার জয়, জপ 
প্রতাপকদ্রের জয়? ৰ | 

- এদিকে প্রভুর শক্তিতে রথ মুহ্র্ত মধ্যে গুণ্ডিচার দ্বারে গেল। আ্রীজগ- 

ন্নাথ সিংহাসনে বসিলেন।. প্রভু অমনি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে আবার সং 

কীর্তন আরম্ভ করিলেন । সন্ধ্য। হইল, সকলে আরতি দেখিলেন । তখন সকলে 
আসিয়। শ্রীজগন্রীথ-বল্পভ উপধনে বাস করিলৈন।. এই মনোরম উপবনে 

রাঁমানন্দ-রায় তাঁহার জগন্নাথ বল্লভ নাটক রচিঘ্া! রাজাকে দেখাইয়া ও' শুনাইয়! 
ছিলেন। যে কয়েক দিবস রথ হুনারাচলে রহিলেন, সেই কষেক দিবস প্রভু আর 

বাসায় গমন করিলেন.ন!, ধ্রখানে থাকিলেন। প্রভুর তৈজস পত্র কিছু অধিক 



7 
ছিল, তাহা নয় । এক যোঁড়া খড়ম, এক খানা কান্থা, একটী জল পাত্র ও ছ চা 
থানা কৌপীন। সুতরাং প্রন্থুর রাত্রিবাস যেখানে সেখানে করিলেই হইত 
প্রভু মধ্যহ্ছের নিমিত্ত উপবনে আগমন করেন, আর অধিক রাজ্র হইলে 
সেখানে শয়ন. করিতে আইসেন, এবং সকল সময়েই ্ুন্দরাঁচলে প্রীজগন্ন।থ 
দেবের সম্মুখে কি অন্যান্য উপবনে ভক্তগণ লইয়া কীর্তন করেন। তখন 
প্রভুর মনের যে অপুর্ব ভাব, তাহা আবণ করুন। প্রভুর দেহে কখন রাধাকৃষ্ঃ- 

ভাব একেবারে উদয় হয়। আবার কখন শ্রীকৃষ্ণ ও কখন শ্রীরাধা প্রকাশ হয়েন। 
কথন অতি সহ্জ জ্ঞান হয়, তখনও কিন্তু তাহার আবেশ একেবারে যায় না। 

এই সুন্দরাচলে প্রভু দিব্য সচেতনে আছেন, ভক্তগণের সঙ্গে হাস্ত কৌতুক কি 
তত্ব আলাপ করিতেছেন, এমন কি ভক্তগণের গাহস্থ্য কথা লইয়াও অল্প স্বপ্প 
চচ্চ৷ করিতেছেন । তবু মনে একটি অটল বিশ্বাস রহিয়! গিয়াছে । সেটী এই যে, 
শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়।ছেন, আপিয়] শ্রীমতী রাধা ও তাহার সখীগণ লইয় 
বৃন্দাবন বিহার করিতেছেন। প্রভু এই ভাবে আনন্দে রিভোর। তাহার 
আর কৃষ্ণ বিরহ নাই, আর কৃষ্ণের লাগি ক্রন্দন নাই, দিবানিশি আহ্লাদ 
সাগরে ভাসিতেছেন । | 

শ্রীনবদ্ধীপ হইতে ছুই শত ভক্ত আগিয়াছেন, নীলাচলেও শ্রীগৌরাক্গের 
বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। তাহ।দের সকলের ইচ্ছা গ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, 
ও সেই সঙ্গে ভক্তগ্রণকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রভুর সঙ্গে পুরী ভারতী সরূপ প্রভৃতি 
দশ কুড়ি জন সন্ন্যাসী আছেন। প্রভুর যেখানে নিমন্ত্রণ, সেখানে তাহাদেরও 
নিমন্ত্রণ । এখন ঘেই দলে নবদ্ীপের ও লীলবচলের ভক্তগণ মিশিয়া গিয়া- 
ছেন।* সুতরাং প্র ভুকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ছুই চারি শত 

লোকের আয়োজন করিতে হয়। রথের ঘষে নয় দিবস জগন্নাথ 
স্থন্বরাচলে- রহিলেন, তাহা! নয় জন মুখ্য ভক্ত বাটীয়! লইলেন। এক এক 
দিনে এক এক জন, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিবার 
অধিকৰর লইলেন । ইহার! সকলে . গৌড়বাসদী । ভক্তগণ চারি মাস 
নীলাচলে থাকিরেন, এই চারি মান একশত বিংশতি জনে ভাগ করিয়! 
লইলেন। . তাহাতেও আটিল ন1,. তখন এক এক দিনে ছুই তিন জন 
নিমন্ত্রণ ধরিবার অধিকার 'পাইিলেন। প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল, কোন 
কোন -দিনে দুই তিন যহেসবও. হইতে লাগিল । ৃ 

পুর্বে বলিযাছি,, প্রভু আনন্দ. সাগরে ভাসিতেছেন.। ফলেই সঙ্গে ' ভক্ত- 
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গ্রণও অবশ্য ভাসিতেছেন। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সকলে জগন্নাথের 

সম্মুখে গমন করিলেন, সেখানে মধুর মধুর নৃত্য গীত হইতে লাগিল। 
মধুর বলি কেন, হেহেতু শ্রীশ্যামন্থন্দর এখন বুন্দাবনে। গীত সমস্ত 

সেই ভাবের। সই আহ্লাদে টলিতে টলিতে ইন্দ্রছ্যন্ম সক্সোবরে স্নানের 
নিমিত্ত চারি শত ভক্ত চলিলেন। এই চারি শত ভক্ত একেবারে জলে 
বঝম্প দিলেন । প্রভুর ফ্রুব বিশ্বাস যে যমুনায় শ্রীকষ্চের সহিত জল-ক্রীড়। 
করিতেছেন। ভক্তগণের অনেকেরই সেই ভাব। ইহাদের মধ্যে 

পতিত-পাবন অদ্বৈত আচার্য আছেন, অতি বিজ্ঞ সার্ধভৌম আছেন, 
'অতি দীন হরিদাস আছেন, অতি জ্ঞানী পরমানন্দ পুরী আছেন, অতি 

ভাল-মানুষ গদাধর আছেন, অতি কক্ষ দামোদর, আছেন, কিন্ত সকলেই 

মহাচাঞ্চল্য আরস্ত করিলেন। তখন অদ্বেত আচার্য জীবের হুঃখ ভুলিয়া 

গেলেন, পরমানন্দ তাহার ধ্যান ছাড়িয়া দিলেন, আর দামোদর তাহার শাসন 

শিথিল করিলেন। সকলে ব্রজ বালকের স্তাঁয় জল খেল করিতে লাগিলেন । 

যদ্দি একটা পাগল জলের মধ্যে সম্তরণ কি ক্রীড়া করে, তবে চারি শত লোকে 
উহ! দেখিতে দৌড়াইয়! যাঁয়। যদি চারি শত পাগলে এইরূপ জলে গণ্ডগোল 
আরম্ভ করেন তবে পে 1ক ব্যাপার হয় অনুভব করুন। একটা ভব্য তোকে 

জলে একপ পাগলামি করিলে বহুতবর লোক রহস্য দেখিতে গমন করেন? 

কিন্তু এই চারি শত ভব্য লোক, প্রভু স্বয়ং, সেই ভুবন বিখ্যাত নৈয়ায়িক 

ও বৈদাস্তিক সার্বভৌম, বিদ্যানগরের অধিকারী রামানন্দ বলায় প্রভৃতি জল- 
ক্রীড়। কর্িতেছেন,কাজেই লক্ষ লক্ষ লেকে দর্শন করিতেছেন । 

 পুর্বেরবে ভেজনে ভজনের কথা বলিয়া1ছি, এখন জল-ক্রীড়ায় ভজনের বিষয় 
অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই প্রভুর চারি শত ভক্ত, ইহারা প্রায় 

সকলেই গৃহী, অনেকেই ধনসম্পন্ন, কবেই খ্যাতাপন্ন লোক । নবদ্বীপবাসী 

ভক্তগণ আষাড়,*আাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারি মাসের অধিক দেশ ছ।ড়িয়! 

প্রভুর সঙ্গে বাস করিতেছেন । ইহাদের স্ত্রী পুত্র বাড়ি রহিয়াছে, ইহারা তাহা- 
দিগকে ভুলিয়! দিব! নিশি কেবল প্রেমানন্দে আছেন ।, প্রত্যুষে ন্গাঁন ও দর্শন, 

মধ্যান্রের পুর্বে জল-ক্রাড়া, তাহার. পরে পুলিন-ভোজন, সারা দিন কীর্তন, 

তাহার পরে অপরাহ্ণ বিবিধ উদ্ভানে মধুর নৃত্য গীত ৭. নন্ধ্যাকাঁলে" আবার 
কীর্তন, আবার ভোজনে ভজন। এইরূপে চারি শত লে।কে চারি মাস 
দিবা নিশি কেবল প্রেমান্ক্ে সম্ভরণ দিতে লাগিলেন। গেমের হিল্লোলে 
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ভক্তগণের দিব নিশি পর্যযস্ত প্রভেদ ন্রহিত হইয়া গেল। কোথায় কবে ৫ক 

শুনিকাছেন যে, চারি শত লোকে এইক্বপে চারি মাস অহরহ কেবল 

কৃষ্ণ-পেম।নন্দে মত্ত রহিয্নাছেন আবার এ ভজনে ত্যাগ নাই, যাগ 

নাই, যজ্ঞ নাই, মন্্ব নাই, তন্ত্র নাই, তবে ভজন কি লইয়া,__না, স্নান লইয়া, 
আহার্.লইয়া, নৃত্য গীত লইয়া, উদ্ান ভ্রমণ লইয়া । অতএব শ্রীগৌরাক্গের 

ধর্মে কোন জীবের প্রবৃত্তি ধবংশের প্রয়োজন নাই, সমুদ্বায় উহ কেবল 

শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত নিধুক্ত রাখিতে হইবে । সব প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন, 
আছে, নতুবা শ্রীভগবান উহা দিতেন না। আর মুদ্রায় বৃত্তির সদ্ধ্যবহার, 
শিক্ষাই আ্গোৌরাঙ্গের ধর্মের সার উদ্দেশ্য (৯৮ 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই চারি শত লোকে ইন্দ্রছ্যকন সরোবরে ঝাঁপ দিলেন । 
সকলের তখন শ্রীকৃষ্ণের রাখালগণের সহিত জল-ক্রীড়াঁর স্ফূর্ভি হুইয়াছে। 

তীঁহাঁদের তখন লঙ্জা নাই, গুরুজন ভয় নাই। জলে যত প্রকার রহস্য 
হইতে পাঁরে তাহা হইল, পরে জল-যুদ্ধ বাধিয়! গেল। যুদ্ধ হইল নিতাই ও 
অদ্বৈতৈ। অদ্বৈত হারিলেন, হাঁরিয়া নিতাইকে গালি দিতে আরম্ভ করি- 
লেন। গদাধরের গুরু প্রেমনিধি ও সরূপে যুদ্ধ 'বাধিল। সমান সমান 

হইল । মুকুন্দ ও মুরারিতে বাধির! গেল, উভয়েই বৈদ্য। বৃদ্ধ শ্রীবাসের 
সহিত নবীন গদাঁধরের মহা সমর হইল। শেষে রামানন্দে ও সার্বভৌমে ঘোর 
রণ বাধিয়া গেল। এই ছুই জনাঁর উড়িষ্যার রাজার নিচেই পদ। ইহাদের 

চাঁপল্য দেখিয়। উড়িষ্যা-বাসীগণ,__যাহাঁরা তীরে দীড়াইয়া এই জল কেলি 
দেখিতেছিল,--একেবারে অবাক হইল। প্রভূ দর্শকগণের মনের ভাব বুঝিয়া 
গোপীন্নাথকে বলিতেছেন, “গোপীনাথ ! ভট্টীচার্য্য ও রাম রায়কে একটু শাস্ত 
হইতে বল। উভক্ষে পরম পণ্ডিত ও গম্ভীর, লোঁকে দেখিয়া কি বলিবে %” 
গোপীনাথ বলিলেন, “ঠাকুর ! ভুবন বিখ্যাত সার্বভৌম ঠাকুরের এই বাল- 

, চাঁপল্য, ইহা! তোমার ক্কুপার সাক্ষী । কি ছিলেন আর এখন বা কি হুই- 
য়াছেন ! ইহারা তোমার কৃপায় ভাসিরা যাইতেছেন।” প্রভু স্বয়ং করি- 
লেন কি না, শ্রীঅদ্বিতকে জলের উপরে পৃষ্ঠাবলম্বন করাইয়া শয়ন করাইয়া, 

আপনি তীহার হৃদয়ের উপর সেই ব্বপ পৃষ্ঠাবলম্বন করিস শয়ন করিলেন। 
এইন্দপ “করিয়া জলে ভাসিয়া৷ বেড়াইতে লাগিলেন। " এই সম্তরণের মধ্যে 
মুহু মুহু হরিধবনি হইতেছে, আবার জলে হাত ধরা ধরি করিয়া “ক্ষণ” “কৃষঃ” 
বলিয়া! মৃত্য হইতেছে। 



“উপবৰনে হৃতা 

বানের পরে .দকলে উদ্যানে আইলেন, আনিয়া ভোজনে বসিলেন। প্রত্যহ 
এক উদ্যানে মহোৎসব হয় তাহা নয়, নুতন নৃতন স্থাঁনে। যেহেতু সে- 

খানে, মহারাজের কৃপায়, বৃুতর উপবন পুর্বে প্রস্তত হইক্সাছিল । চারি- 

শত ভক্ত ভোজনে £ুবসিলেন। ভোজনান্তে মহোঁৎসব-কর্তী সকলকে 

মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। একটু বিশ্রাম করিয়া সকলে বন-বিহাঁর 
করিতে চলিলেন। এই উপবন কিরূপ না, ইহাঁতে-_ 

নব-জাতি-কুন্দ-করবীর-খুথিকা- 

নব-মালিক1ললিতমাধবীচয়ৈঃ | 

বকুলৈঃ রসালশিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ- 
পরিতঃ সমাবৃতমমন্দবিভ্রমং ॥ € চৈতন্ত চরিত কাব্য ) 

অভিনব জাতি, কুন্দ, করবীর, যুথিকা, নবমল্লিকা, মনোহর মাধবী সমূহ, 

বকুল, চম্পক, রসাল ও শিশু বুক্ষ সমাবৃত উপবনে ভক্তগণ সহ, শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রবেশ করিলেন । 

বুক্ষ বললি প্রফুলিত প্রভুর দর্শনে । 
ভূঙ্গ পিক গাক্স বহে রে পবনে ॥ চেরিতাম্থৃত ) 

উপবনে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মনে বৃন্দাবন স্কর্তি হইল। শ্রীকুষঃ 

বুন্দাবনে আসিয়াছেন, সেই বুন্দীবনে প্রভূ গিয়াছেন, তাহার মনের এই ভাব। 
তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও লতার প্রতি শ্রীগৌরাক্ষের গাড় মমতা উপস্থিত হইল । 

বিলসৎ-কলক-কাকলীং, 
কলয়ন্ কোমল চিন্তবুন্তিকঃ । 

মধুরং মধুপে।ৎকপধরনিং, | 
্ ূ শ্রবণেটনব পিবন্ বিরাজাতে ॥ (চৈতন্ত চরিত ) 

তাহারা! সকলে বৃন্দাবন-বাসী, হারা: কাজেই তাহার নিজ-জন। 
'কোঁকিল কুনুরর করিতেছে, ভূঙ্গ গুণ গুণ করিতেছে । প্রভুর ভাব .যে, 

সেই বুন্দীবনদে জ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা কল্িতেছেন। 
তি 7. প্রতি ভূরুহমুলমুল্ললব্, .. 
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প্রতি সৈকত রজিত স্থলেং : 
[.. রিলসন্ ভ্রাজতি, তত্র তাত ল্গঃ ॥ শতন্যচরিত ). 

প্রভূ এইনূপে প্রতি কুঞ্জ, প্রতি লতা, প্রাতি বৃক্ষ, €যন তাহার! 



তাহার পরিচিত, ইহা ভাবিয়া .সাহাদিগকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিতে 
লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। . তাহার পার্থখে 

মুকুন্দেক ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত। তিনি ও অন্ঠান্ত ভক্তগণ সেই রসে মজিয় 
গিয়াছেন। তথন বাসুদেব দেই আনন্দের তরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া মধুর গীত 
আর্ত করিলেন। মধুর গীত কাহাকে বলি, না, যাহার সমুদয় অঙ্গ, 
মিলন, সৌন্দধ্য প্রভৃতি শুভদ্বারা গঠিত । যথা ৰংশী-বদনের এই গীত, বংশী 
বদন শ্রীবিষ্ণপ্রিয়ার সেবাইত 1৮ 

মধুর মধুর বংশী বাজে বনে। ঞ্র 
পরমামৃত সিঞ্চিত, ভেল ত্রিভুবন, গোকুল নাথ বেণু গানে। ইত্যাদি । 
গীত শ্রবণে প্রভুর অঙ্গ এলাইর়! পড়িল, তখন আনন্দে মধুর নৃত্য 

আরস্ত করিলেন। 

অষ্টভাব ললিতং সতু যুগপং- 

 ভ্রীমদঙ্গতলতঃ পরিকলয়ন্। 

আননর্ত রভসাদবশ তনু- 

গর্য়তোহন্ত মধুরং বহুরচয়ন্॥ (চৈতন্য চরিত ) 
এক এক বৃক্ষতলে প্রভূ এক! নৃত্য করিতেছেন, বাস্থদেব এক! 

গীত গাইতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে দেখেন সম্মুখে আর একটা বৃক্ষ, সেও 
তাহার সখী, তাহার কৃষ্জের প্রিয় বস্ত। প্রভু ভাবিতেছেন যে, যেন সেই 

বৃক্ষটী মধুর হাপিয়! তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। তখন এ বৃক্ষতল 

ত্যাগ করিয়! সেই বৃক্ষের তলে গমন করিয়া নৃত্য আরম্ত করিলেন । বাস্থ- 
দেবও «নূতন পদ ধরিলেন। ভক্তগণও স্তব্ধ হইয়া এই লীল৷ দর্শন 
করিতেছেন । প্রত্যেক বৃক্ষ পত্রে, প্রত্যেক বৃক্ষে, কুন্থমে, লতায়, অবশ্য মাধুর্ধ্য 

আছে, কিন্তু সেই মাধুর্যয আম্বাদ করিবার শক্তি সকলের নাই। আনার 
দেই মাধুর্যয আস্বাদ করিবার যে শক্তি, তাহার হ্রাস বৃদ্ধিআছে। প্রেম- 
ভক্তি ভজনে দেই মাধুর্য্য আস্মাদ শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। যখন- জুদয় 
ভক্তি কি প্রেমে আর্র হয়, . তখন এই আস্বাদ-খক্তি অতিশয় প্রবল 

হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। তিনি কি দেখিতেছেন, তাহা তিনি 
জানেন, কিন্তু ভক্তগণ দেখিতেছেন যে,ঠাকুরের নৃত্যে সমস্ত বন প্রফুল্ল 
হইয়াছে, বৃক্ষ ও লতা কুস্থমিত হইয়াছে, প্রত্যেক কুজ কুসুলংবৃত 

হইয়াছে, ও তাহাতে ভূঙ্গগণ বমিয়া উন্মত্ত হইয়া মধু পঁন করিতেছেন! : 



গৌর অবতারে নৃত্যকারী ছই জন, লুনার পুরুষ চারি জন। সুন্দর 
পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্য সর্বাপেক্ষা প্রধান শ্ীগৌর।ঙ, তাহার নীচে 
শ্রীগদাধর, . তাঁহার নীচে শ্রীবক্রেশ্বর ও- রঘুনন্দন। নৃত্যকারীর মধ্যে 
ছুই জন প্রধান। প্রথম শ্রীগৌরার্গ, দ্বিতীয় শ্রীবত্রেশ্বর। অতএব. নৃত্যে 
ও সৌন্দর্ষ্যে বক্রেশ্বর অদ্ধিতীয়, প্রভুর ভক্ত মধ্যে সর্ব প্রধান। এই 
বক্রেশ্বরের, নৃত্য দেখিলে অতি বড় পাষণ্ড, অতি বড় পাপী, ও অতি বড় 
নাস্তিক, শ্রীভগবদ্তক্তি কর্তৃক পরিপ্রত হুইতেন। বক্রেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের 
মন্মী-ভক্তের প্রধান এক জন। ইহার মহিমা! কি বলিব, ইনি নীলাঁচলে 
প্রভুর গাদি প্রাপ্ত হয়েন। ইহ হইতে নিমানন্দ সম্প্রদায় প্রচলিত হয়। 
ইহারা নিমাইপপ্তিত ও বিষুপ্রিয়া ভজন করেন। ইহার! মাধুর্য উপা- 
সক, তাই প্রভুর লীলার মধ্যে মাধুর্য ভাবটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ এই বক্রেশ্বরকে পার্খে দেখিলেন, তখন তাহাকে নৃত্য 
করিতে বলিলেন । ঠীঁকুর স্বয়ং গীত ধরিলেন। ঠাকুর দ্বয়ং গাইতে আরক্ত 
করিলে, সরূপ।দি তাহার দোসর হইন্পা সঙ্গে গাইতে লাগিলেন । 

প্রভূর সঙ্গে সরূপাদি কীর্তনিক়া গায়। 
দিকৃবিদিকৃ নাই প্রেমের বন্যায় ॥ (চরিতামৃত ) 

বক্রেশ্বর নয়ন-রসায়ন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য দেখিয়া! 
সকলে মুগ্ধ হইতেছেন, প্রভু মুগ্ধ হইয়া! অতি প্রেমে তীহাঁকে গাঢ় আলি- 

ক্ষন করিলেন। আবার নৃত্য দেখিতে দেখিতে বক্রেশ্বরের প্রতি এত 
আকৃষ্ট. হইলেন যে, তাহার মুখ চুম্বন কন্তিলেন। যথা চেতন্য-চরিত কাঁব্যে-_ 

ক্ষণমপি পরিরভ্য বক্রেশ্বরৎ সরভস মন্চুন্বতি শ্রীযুতঃ। 

ক্ষণমপি লঘু বিন্যসন্ রাজতে স্ুমধুরুচির পাদপদ্স দবয়ং ॥ 
শ্রীফুত গৌরচন্দ্র সহর্ষে কখন বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়। চুম্বন 

করিতেছেন, কখন বা সুমধুর পাঁদ পদ্মদ্বযধ ভূতলে শীঘ্র শীঘ্র বিন্যাস 
করত শোভা পাইতেছেন। 

ক্ষণমপি পরিতো' মুহুধিভ্রমং সচ পরিরভতেহথ তং ভূয়শঃ | 

লঘু লঘু মধুরং কলং গাকসতি স্মিত রুচির রুচাক্ষণৎ দীপয়ন্ ॥ 
গৌরচন্্র কখন মুহ্মুণ্ছ বিবিধ বিলাস বিস্তার করত পুনঃ পু্লঃ সেই 

বক্রেশ্বরকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, এবং সুমধুর হাস্তকচিতে দিওমগুল 
উদ্দীপ্ত করিয়! লঘু লঘু স্থমধুর অস্ফ,) ট স্বরে গান ৮১০৮ | 



_ নান? কথা । : ১ 

পুর্বে বলিয়াছি, এই যে শ্রীগৌরাক্গ মন্ী ভক্তগণের গল! ধরি 
তীহাদের মুখ চুম্বন করিতেন, তাহাতে তাহার ও তাহার ভক্তে কিরূপ 
প্রীতি ছিল তাহা বুঝা যাইবে । যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস 
করেন, তাহারা তাহার এই ভক্তগণকে প্রেমে চুম্বন দ্বারা বুঝিতে 
পারিবেনু যে, শ্রীতগবানেয় তাহার জীবের প্রতি কত ভালবাসা । ষাহার! 
শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান পর্যযস্ত বিশ্বাস ন! করিয়া, কেবল ভক্ত ভুড়াঁমণি ভাবেন, 
তাহারাও বুঝিবেন যে, শ্রীভগবানের হৃদয়ে কত প্রেম আছে। যেহেতু 
ভক্তগণ শ্রীভগবানের বিন্দুমাত্র প্রেম পাইয়া থাকেন । | 

হোরা পঞ্চমীতে লক্ষী বিজয় উৎসব হইল । ইহ! নীলাচলে হুইয়! থাকে । 
সেই উত্সব দেখিতে প্রস্তু তথায় গমন করিলেন । উৎসব দেখিয়। আবার 
কুন্দরাচলে আইজেন ৭. 

নবম দিবসে শ্রীজগন্নাথ হুন্দরাঁচলে চলিলেন। আর প্রভূ ভক্তগণ সঙ্গে 

করিয়া রথাঞ্জে পুর্বের স্তায় নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। রাজা পাত্র 
মিত্র সহ সঙ্গে চলিলেন। রথ চলিতে পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। খন 
শ্রীগৌরাঙ্গ এক খণ্ড গডোরী লইয়া কুলীনগ্রামনিবাসীগণকে আহ্বান 
করিয়া! বলিলেন, "তোমার এই ডোরী শ্রহণ কর। প্রতিবর্ষ তোমা- 
দিগকে জগন্নাথের এই পষ্টরডোরী আনিতে হইবে। ইহার মান তোমর! 

হইলে । এই খণ্ড-ডোরী দেখিয়া দুঢরূখ উহন প্রস্তত করিবা । কুলীন 

গ্রামের প্রধান সত্যরাজ খান বনু ও রামানন্দ বস্ত। তাহারা কুলীন কায়স্থ, 

রুলীন গ্রামে বাস করেন, মহ সন্ত্রাম্ত লোক। প্রভু দক্ষিণ জমণ কালে 
 শ্রীরামাননন্দকে ছবারকার নিকট কুড়াইয়। ঠিক রামানন্দ পদকর্তী. 
তাহা বৈষ্কবগণ অবগত আছেন। কুলীনগ্রামবাসীগণ এইক্ধপ প্র 
কতৃক সম্মানিত হইয়া ক্কতার্থ হইলেন। সেই অবধি বন্থ মহাশয়গণ 
জগন্নাথের, পন্টডোদ্দী যোগাইতেছেন, এই চারি শত বৎসর. -উক কিয়া 
আপিয়াছেন, এখনও করিতেছেন । রর 

. প্রভু নিজ বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রত্যহ মহোৎসব হে 

*... একেক দিন একেক ভক্ত গৃহে মহত্ব ২৭ বর 
মে  প্রচ্ছ লে তথা ভোজন করে ভক্ত নখ সা 

কখন ভক্তগণ খ্সাদ ক্রয় করিয়া জয়] 
্ 
গর 



 জুটিয়া ঘরে অন্ন রন্ধন করেন। শ্রীঅদ্বৈত এক দিবস প্রভূকে পুজা করিবার 
নিমিত্ত তুলসী, পুষ্প, চন্দন, পাদ্য, অর্ধ্য লইয়া আঁইলেন। আঁসির' প্রভৃকে 

পুজা আরস্ত করিলেন। শ্রীপদে তুলসী দ্রিতে পারিলেন না, কারণ ঠাকুর 
উহা করিতে দিতেন না । তবে প্রভুকে পাঁদ্য অর্থ্য দিয়া, তাহার অঙ্গে চন্দন 
লেপিয়া, তাহার মন্তকে তুলসী দিয়া, তাঁহার গলাম্ন ফুলের মালা দিয়া, যোঁড় 
হান্ডে শ্রীকৃষ্ণ বলিরা সম্বোধন করিগা স্তব করিতে লাগিলেন । শ্রীঅতৈত স্তব 
করিতেছেন কিরূপে, না, প্রাণের সহিত। কিন্তু কৌতুকী প্রভূ যেন সমুদাঁয় 
কাওই হ্থাসিক়! উড়াইয়া দ্িতেছেন। অল্প কিছু পুজার দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিতে, 
প্রভু বলিলেন, “এই পর্ধান্ত থাকুক, আমি এখন তোমাকে পুজা করিব ।” 
ইহাই বলিয়া, যেমন মহাদেবের পুজা! হইয়া থাঁকে, সেইরূপ গাঁলবাঁগ্ 
করিতে করিতে, শ্রীঅদৈতের দিকে হাসিয়! হাসিয়া সংস্কতে এই মন্ত্র পড়িতে 

লাগিলেন। যথা | 
হে রাধে, হে ক্ষণ) হে রমে, হে বিষণ হে সীতে, হে রাম, হে শিব! 

তুমি যে হও নিত্য নমস্কার । তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার ।” 
 শ্রীঅদ্বিত নয়ন জলে “আীকৃব্গায় নম?” বলিয়া পুজা! করিলেন, আর প্রভু 

হাসিতে হাসিতে “শিবাঁয় নমো” বলিয়া পুজা করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ 
বুঝিলেন্ ষে প্রক্কত পক্ষে শ্রীকষ্চ শ্ীশিবকে ও শ্রীশিব শ্রীক্কষ্ণতকে পুজ! 

করিলেন । | 

| তাহার পরে শুভ জন্মাষ্টমী আইলে প্রভূ গণসহ উৎসব করিলেন। এই 

মহোতৎ্সবে প্রতাঁপরুদ্র সমস্ত ভক্তগণকে নূতন বসব দিলেন। আর এই 
সময় প্রভুর মস্তকে জগনাথের প্রসাদ এক খানি বহু মূল্য বস্ত্র বাধিয়া দিলেন । 
প্রভু ভাব অচেত্তন্, ছু জানিতে পারলেন না । ভাহার পল বাস-জীল। 

আইল) প্রভু ভক্তগণ লইয়া সেই লীলার 'আস্বাদন করিলেন, তাহার পরে 
£িপবিলি ও রঃদ-লীল। হইল । চারি মাস ফুরাইল, ভক্তগ্ীণকে প্রভু বিদায় 
করিম্স! দিবেন বলিয়া তাহাদিগকে লইরা! কথ। আর্ত করিলেন । 
 শক্তগণ একত্র হইলে তাঁহারা যাইতেছেন ভাবিয়া, প্রভূ বড় ব্যাকুল হুই- 

লেন। তাঁহার তন্থু খানি শ্রেম দিয়া গড়া । ভীহার বয়ঃক্রম মোট ২৭২৮ বৎসর । 
বাল্যকালের সমুদায় খেলাঁর.সঙ্গী, গুরুজন, নিজজন ও. শিষ্য লইয়া অই চারি 
মাস খেল! খেলিয়াছেন। প্রভু সংসার ত্যাগ কক্িক্মাছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গী- 
গণের স্ব স্থখে তিনি এত দিন নদীয়া ও. সংসার বাস, নথ অনুভব করিয়াছেন । ] 



এখন আবার সেই সন্ধ্যাধী হইতেছেন! তবু সময় বুঝিয়া প্রভু ধৈর্য্য ধরিয়! 
বলিতে লাগিলেন, “হে আমার বান্ধবগণ ! তোমর। গৃহী, গৃহে গমন কর। : 
তবেক্কুপা করিয়া প্রতি বত্সর রথের সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিও, 

আমি সেই উপলক্ষে তোমাদিগকে দেখিতে পাইব।” সকলে এই.কথা শুনিয়া 
নীরবে নয়ুন-জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রভুকে ফেলিয়া! গৃহে গমন করেন 

ইহা কাহারও ইচ্ছ। নয়, তখন সকলে স্ত্রী পুত্র গৃহ ভুলিয়া গিয়াছেন। 

কিন্ত যিনি গৃহী, তাহাকে প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়। থাকিতে দেন 

না। প্রভুর আজ্ঞা, অবশ্য সকলের গৃহে যাইতে হইবে। প্রভু একটু 

নীরব থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্ধ্যকে বলিতেছেন, “আচাধ্য ! তুমি কৃপা করিয়া 

মূর্খ, স্ত্রীলোক, চগ্ডাল প্রভৃতিকে কৃষ্ণন।ম দিবা” শ্রীঅদ্বৈত কৃতার্থ হইয়া! 

সজল-নয়নে প্রভুর দিকে চাহিতে লাগিলেন । তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রাঘবকে 
বলিলেন, “তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি তোমার নিকট বিক্রীত। ভক্তগণ ! 

রাঁঘবের কিরূপ সেবা তোমরা শ্রবণ কর। অন্যান্য দ্রব্যের কথা থাকুক, 

তিনি কিরূপ নারিকেল ভোগ দেন, তাহ মনে করিলে আনন্দ হয়। তাহার 

বাড়িতে কত শত নারিকেল গাছ আছে, সেখানে নারিকেলের মুল্য পাচ 

গণ্ডা । কিন্ত যদি শুনেন যে, দশ ক্রোশ দূরে মিষ্ট .নারিকেল আছে, 
তবে চারি পণ দিয়া, তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া, শ্রীকষ্ণকে ভোগ দেন।” 

মনুষ্য ছুই প্রকাঁরে নত হয়। নিন্দায় ও সুখ্যাতিতে। নিন্দাকস ঘষে: 

জীব নত হয়, সে কষ্ট পাইয়া। স্ুখ্যাতিতে যে নত হয়, দে জুখ, 
পাইয়া) প্রভু ঘে পরিমাণে রাঘবের হ্ুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, তিনি 
সেই পরিমাণে আপনাকে গ্রভূর জখ্যাতির অন্থপযুক্ত ভাবিতে লাগিলেন ।. 
প্রভূ উঠি! দ্াঘবকে বিদায় আলিঙ্গন দ্বিলেন, রাঘব চরণে পড়ি! 

রোদন করিতে লাগিলেন। | | ৃ 
তাহার পরে প্রত জীখণ্ডের প্রতিনিধিগণ পাঁনে নি জানি তাহা- 

দের সকলের প্রধান মুকুন্দ। ভিনি গৌড়ীয় বাদশাহর চিকিৎসক, 
বাড়ী শ্রীখণ্ডে ।: তিনি নরহুরির দাঁদা ও. রঘুনন্দনের পিতা. নরহনি, 
আকুমার ব্রহ্মচারী , শ্ীগৌরাক্গকে দর্শন করিলেই ভিনি, বিহ্বল হুই-. 

তেন। শ্রীনরগীরাঙ্গেরও তিনি অতি প্রিয়তম রঘুনন্দন অতি ক্ষপবান্ 
পুরুষ, মদনের অবতার । তিনি পাচ, বৎসর বয়সে নিক লাড়ু - 

খাওয়াইয়' ছিলেন,ঞসে ঠাকুর অদ্যাপি অর্দভক্- লাভ. তত বিষ 



৮৪ মুকুন সরকার । | 

| শ্রথঙে বিরাজ করিতেছেন । প্রভূ বলিলেন, দমুকুন্দ! তুয়ি ঠিক ধল 
দেখি, তুমি রঘুনন্দনের পিতা, না রঘুনন্দন তোমার পিতা ।” মুকুন্দ 
বলিলেন, প্রঘু আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র» প্রভু বলিলেন, “এ কথা 

ঠিক। যাহার কাছে ভক্তি শিক্ষা করা যায় সেই পিতা। শিশুকালেই 
রঘুনন্দন ভক্তের আদর্শ স্বরূপ হুইয়াছেন। তবে ভক্তগণ, মুকুন্দের কথা 

শ্রবণ কর। ইনি গড়ের মুসলমান রাজার বৈদ্য। ইনি রাজ-সেবা 
করেন বটে, কিন্ত ইহার হৃদয়ে কৃষ্প্রেম গুপ্ত ভাবে থাকে, কেহ 
জানিতে পাঁরেন না। এক দিবস রাজা উচ্চ টুর্গির উপর বসিয়া শ্রীমুকু- 

শের কাছে নিগ্জ পীড়ার কথ বলিতেছেন, এমন সমক্ম একজন ভূত ময়ূব- 
পুচ্ছের পাখা! লইফ! তাহাকে বাতাস দিতে আইল ৷ ময্মুরপুড্ছ দেখিবা 
মাত্র যুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণ স্কুর্তি হইল। আর অমনই তিনি উচ্চ টুঙ্গি হইতে 
সৃচ্ছিত হইয়। নিযে পড়িয়া গেলেন ! রাজা অতি ব্যস্ত হইয়া যুকুন্দকে 
ধরিলেন, প্রাণ আছে দেখিয়! রাজ! বড় সুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

.. তুমিত ব্যথা পাঁও নাই ।» ঘুকুন্দ চেতন পাইয়। বলিলেন, “বড় একটা নয় ।” 
৭. শ্লাজাঃজিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি অচেতন কেন হইলে ?” মুকুন্দ বলিলেন, যে 

তাহার মৃগী ব্যাধি আছে। কিন্ত রাজার তাহা বিশ্বাম হইল না, যে হেতুক 
প্রেমে অচেতন, ও ম্বগী রোগে অচেতন, এ ছুইয়়ের বিভিন্নতা যে সে বুঝিতে 
পারে, বাজাও বুকঝিলেন ৮ ৮ 

প্রভু আবার ভক্তগণকে রঘুনন্দনের কথা বলিতে লাগিলেন । 

বলিলেন, ্ভ্রীথণ্ডে শ্রীক্ষ্-মন্দিরের দ্বারে পুফরিণী। তাহার তীরে 
ক্ষদদ্ববৃক্ষে, কৃষ্ণের কৃপায় বঘুনন্দন প্রত্যহ একটি কদন্ব ফুল পাইয়। 

থাকেন, ও তাহা! দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুজ। করিয়া থাকেন। ক্সঘুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 
পুজ। করিতে থাকুন, নরহুরি ভক্তগণের সঙ্গে যেরূপ আছেন সেইনপ 

_- খাঁকুন, তুমি মুকুন্দ' ভ্রীকষ্* ভজন কর, আর খব্িবার প্রতিপালন কর।” 

জ্ীধণ্ডের গোস্বামীগণ. জাতিতে বৈদ্য, তবু তাহাঁদের পদ অতি বড়। 
নরহরির গৌব-প্রেম, খগডবীনীগণের সকল সম্পত্তির কারণ। নরহরি 

হইতেই: আমর! শ্রীগৌরাজের. পুর্ধবরাগের পদ পাইগ়্াছি। নরহনির ভজনীয় 

বস্ত গৌর-বিু্রিযা! তিনি নিজ্জ গৃহে গৌর-বিষুবপ্রিয়ার শ্রীমুর্তি স্থাপন 

করেন 1.. নরহরি. হইতে জ্রিলোচন দাঁজ্কে».ও লোচনের ইচতন্যমগল 

_ পাইঙ্াছি। তাহ! হইতেই আীনিবাস আচাধ্য প্রভু ও. নরোত্মম ঠাকুর 



মহাশিয়। নরহরির বড় ছঃখ এই যে, সাধারণ লোকে প্রভূকে চিসিল 
না । তাহার মনের সাধ এই যে, প্রভুর . লীলা বাঙ্গালায় লেখা. হয়, 

এবং আপামর সাধারণ সকলে উহা! পড়িয়া! উদ্ধার হয়। তীহায় এই 
আকিঞ্চনে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল সি হয়। কিন্তু ছুই গ্রন্থে নরহরির 
সাধ মিটে নাই। . তিনি ভবিষ্যৎ বাঁণী রাখিয়! গিয়াছেন-_- 

| প্রভুর লীলা! লিখিবে যে, 
ধহু পরে জন্মিবে সে। 

অতএব সে কথা৷ অনুসারে প্রভূর লীলা পরে লেখা হইবে। আমরা 

কেবল সেই লীলাবপ অট্রালিকাঁর ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া গেলাম। শ্রীনরহরি 
জয়যুক্ত হউন, তাহ! হইতে সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ জানিয়াছে। 

প্রভূ এইরূপ এক এক ভক্তের গুণ বর্ণন কশ্লিতেছেন, আর তাহাকে 

আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইতেছেন। খাঁহার গুণ বর্ণনা 
করিতেছেন, সেই ভক্ত মনে মনে ভাবিতেছেন যে, প্রত অদোষদর্শী, 

তাই তাহাকে নুখ্য।তি করিতেছেন । কিন্তু তিনি অতি মন্দ, অথচ প্রভূ তাহাকে 
এত ভাল বলিয়া মনে বিশ্বাস করেন, অতএব অবশ্য তাহার ভাল হইতে হইবে। 
এই সমুদরায় মনের ভাবের মধ্যে প্রভুর করুণ নম্বরে ও তাহার আলিঙ্গন 
পাইয়া! ভক্তগণ তখনি প্রান মৃচ্ছিত হুইগ্া1 পড়িতেছেন। মহেশ্বর বিশা- 
রদের ছুই পুত্র, সার্বভৌম ও বাচম্পতি । সার্বভৌম প্রভুকে আশ্রয় কৰিমা- 
ছেন, নদিয়ায় থাঁকিয়। তাহা। শুনিয়! বাচস্পতিও অবশ্য তাহাই করিয়া 

ছেন, অর্থাৎ প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছেন। এখন প্রভুকে দেখিতে 

আসিয়াছেন। প্রভু সেই বাচস্পতির নিকট. বিদায় লইলেন। 

প্রভূ কুলীনগ্রামবাসীগ্রণের নিকট বিদায় চাহিলেন। বলিতেছেন, 
“তোঁমরা, প্রতি বৎসর পঞ্উভোরী লইয়া আসিবে । হে কুলীনগ্রামবাসী- 

গণ! . তোমাদের গ্রামের যে কুকুর, তাহারাঁও আমার প্রিয়। গুণরাজ খাঁন 

প্রীকৃষ্ণবিজঙ্গ নামক যে গরস্থ করিয়াছেন, উহার আরস্তে একটা কথা আছে। 
*নন্দের নন্দন কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ ।” আমি সেই কথায় তোমাদের বংশের 
হস্তে বিকাইয়। আছি।” এই কথা. বগিলে, রামানন্দ ও গুণরাজের ভ্রাতা সত্য- 
'স্বাজখ্টুন, এই ছই জনে ক্লুতজ্ঞত। রসে মুগ্ধ হইয়! গললগী ক্কতবাস হ্ইয়! প্রভুকে 

প্রণাম করিলেন। . সেই দ্মন্ত তাহার! প্রতৃকে একট প্রশ্ন করিন্বেন। সেটা 
. এই যে. বৈষ্ণব কান্তাকে বলি। প্রত উত্তর. করিলেন, যে ব্যক্তি কুষণ 



নাম করে সেই বৈষ্কবূ।, সে যদি দীক্ষা ন! পাক, কি পুরশ্চরপ না করে, 
তবু ০ বৈষ্ণব। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ বাঙ্গালা প্রথম. 
কব্যগ্রস্থ বলিয়া! অনেকে বলেন । 

শিবানন্দ সনের দিকে চাহিয়া প্রভূ বলিতেছেন, শিবাননদ ! তুমি আম।র 

নিজ-জন, এই সমুদ্রাক্স ভক্তগণকে প্রতিবর্ষে পালন.ও রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়া আসিকা থাক। তোমাকে আর একটি ভার দ্বিব।” ইহ! 
বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্তের পানে দৃষ্টিপাত করিয়! 
বলিতেছেন, “বাস্থদেব গৃহী, ইহার সঞ্চস্ প্রয়োজন, কিন্ত উন্নি উদার চরিত্র। 
যে দিবস যাহা আইসে তাহা ব্যয় করিয়া! ফেলেন। তুমি ইহার সংসারের 
ভার লইবা, লইয়! যাহাতে ইহার কিছু সঞ্চয় হয় তাহা করিব ।৮ এই 

ক্কথাক্ম পাঠক বুঝিতেছেন যে, শিব।নন্দ সেনের - বাড়ী €োঞ্চন পাড়া) ও 

বাস দত্তের বাড়ী এক স্থানে । তাহার পরে প্রভু বাক্গ দত্তের গুপ সহজ 

বদ্দনে বর্ণনা করিতে লাগিলেন । রি 

বাস্ছ দত্তের কথ কি বলিৰ? তিনি একটি বস্ত! নিরীহ, লাজুক, 
দয়ালুং ভক্ত,--শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হইলে, যত গুলি গুণ উপস্থিত হয়, সমুদ্রায় তাহাতে 
হইয়াছে। প্রভূ তাহার গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলে, বাক্দেব অতি লঙ্জ। 
পাইতে লাগিলেন 5 ক্রমে. তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠ যদ 
'নিকৃষ্টের সাধুবাদ করেন, তরে নিকৃষ্টের আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। ভাঁবিলেন 
যে, শ্রীভগবান তাহাকে স্বতি করিতেছেন, অথচ তিনি অতি মলিন। 
ইহাতে -তীহার নিতান্ত অপরাধ হইতেছে । তাহার ইহা অপেক্ষা দওও, 
আর নাই। শ্রীভগবান তাঁহাকে সাধুবাদ. দ্িতেছেন। সে খণ শোধের। 

একমাত্র উপাক্ম আছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া অমনি প্রভুর ছুটি চরণ ধরিয়া, 
পড়িলেন। বলিতেছেন, “প্রভু দয়াময় ! তুমি সর্বশক্তিসম্পন্ন, সমুদায় পার। 
তোমার জীবগণের ছুঃখে ব্যথিত হইয়া তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে 

অর্দীসক্সাছ। তোমার পরিশ্রমের ' প্রয়োজন নাই। তুমি এক কাজ কর।. 
জীবের ঘত পাঁপ সমুদ্রায় আমাকে দাও, আমি উহা' লই নরক ভোগ করি, 
আর: তোমার, জীব মুদ্রায় উদ্ধার পাইয়। সখী হউক। জীবের. ছঃখ 

দর্শন. করিয়া আমার, হৃদয় বিদীর্ণ হয় । তুমি আমার ছুঃখ .মৌচন.কুর।.. 

আর তুমি আমাকে যে এত -ক্কপা করিতেছঃ ফেখণ শোধ বিনা, ইহা. 

ব্যতীত আমি আর উপায় দেখিতেছি না 1” 



ভক্ত কত উন্নত । 

ত্রিজগতে এরূপ প্রার্থনা কেহ কখন করিতে পারেন নাই। যদ্দি 
জ্রীভগবানের কাছে এরপ প্রার্থনা কেহ করেন, সে মুখে । কিন্তু বাস্থদেব 
ভক্তখরোমণি, তিনি ষাহাকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন, 

তাহার চরণ ধরিয়া নিবেদন করিতেছেন । তাহার নিকট বাঁজুদেব ভণ্ডামি 

করিত্বেছেন, ইহ1- হইতে পারে না। ভগামি করিলে সেখানে ধাহ।র! 

উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই বিরক্ত ব্যতীত সুদ্ধ হইতেন না। বাজুদেবের 

প্রার্থনা শুনিয়। স্বর্গ মর্ভ্য যেন স্তম্ভিত হইল। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া কি করিবেন 
টি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, | 

বাস্ছ, প্রভুর চরণ ধরিয়। সাশ্র নয়নে তাহার মুখ পানে চাহিয়া, তাহার বর 

প্রাশ্তির নিমিত্ত ভঙ্গী দ্বার! অনুনয় করিতে লাগিলেন ! 

ঠাকুর এই কথ! শুনিয়া একটু চুপ করিলেন। তাহার পরে বাঁস্দেবের 
মনের ভাঁব বুঝিয়া, আপনার হৃদয় তরঙ্গ গোপন করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন, পারিলেন না । যেহেতুক অশ্রু কম্প প্রভৃতি সমুদায় অই সাত্বিক- 
ভাব একেবারে তাহার শরীরে উপস্থিত হইল। ভক্তগণও তখন সকলে 

সেই সঙ্গে বিস্ময়ে, আনন্দে, ও কাকরুণ্য-রসে পরিপ্লুত হইরা, কেহ রোদন, 
কেহ হাস্ত, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রত্ত একটু ধৈধ্য ধরিয়া 

ভগ্র-্বরে বলিতেছেন, “বাস্থদেব ! তুমি ঘে প্রার্থনা করিলে, ইহা তোমার 

পক্ষে বিচিত্র নহে, কারণ তুমি স্বপ্সং প্রহ্লাদ, ক্কষ্ণের .পুর্ণকৃপাপাত্র ৮ ইহা! 
বলিতে প্রভুর কঠরোধ হইয়! গেল। একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন, 
“ল্ীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্চা কল্পতরু, ভক্তের প্রার্থন৷ অন্যথ। করেন ন!, তাঁহার পক্ষে 
সমুদাস্কু জীব উদ্ধার করাও কঠিন কাঁধ্য নহে। কিস্ত তিনি তোমাকে এ ছঃখ 
কেন দিবেন? অবশ্ত তিনি তোমার নাঞ্চাপুর্ণ করিবেন। তবে তুমি 
যে উপায়ে বলিতেছঃ সেন্বপে নহে। কারণ তোমার মত ভক্তকে তিনি 
ছুঃখ দ্লিতে পারেন না।” : 

জীবগণ সাধন বলে কতদূর উন্নত হইতে পারেন, তাঁহার সীম! স্থির 
করা যায় না। যখন দেখিলাম যে, ধীশু তাহার হত্যাঁকারীগণকে লক্ষ্য 
করিয়া! প্রার্থনা করিতেছেন যে, “হছে ভগবান! এই মূর্খগণকে ক্ষমা কর” 
তখন ভ্ডাবিলাম ইহা অপেক্ষা! ওদার্ধ্য- আর হইতে পারে না। পরে যখন 
দেখিলাম ' হরিদাস বলিতেছেন যে,পহে ভগবান্! এই. যে ইহষঈরা" আমাকে 
এনিষ্ঠুরব্ষণে প্রহার করিতেছে, ইহাঁতে ভ্ামার ছুঃখ নাই'। কিন্ত তবু ইহাদের 



৮৮ মায়ামুদ্ধ নিযাই। 

গতি কি হইবে, ইহা ভাবিয়া! আমি ছঃখ পাইতেছি, অতএব তুমি ইহাঁদিগকে 
ক্পা করিয়া উদ্ধার, কয় ।” তখন দেখিলাম যে এটী আরও-বড় কথা । এখন 
দেখিতেছি যে, বাক্দেব সরল' মনে সমুদ্ণায় জীবেধ পাপ আপনক্কক্ধে বহন 

করিবার প্রার্থন। করিতেছেন। এরূপ কথা কখন শুনি নাই। . এন্প কথা 

শুনিব মনে রুখন উদয় হয় নাই। ইহা অপেক্ষা বড় কথাও অননুভ্বনীয় । 

শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্ত, তাহা তাঁহার ভক্তগণের মাহান্ন্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণে 
অনুভূত হইতে পারে। কথা আছে, ফল দেখিয়া বৃক্ষের বিচার হয়। 
শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বস্ত, তাহার প্রচারিত ধন্দ কিরূপ শক্তি সম্পন্ন, তাহ? 
তাহার ভক্তগণকে দেখিয়! বিচার করুন । 

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পরে শ্রীবাসকে সম্বোধন করিবেন মনে করিয়া, তীহাঁর 
মুখ পানে চাহিলেন। অস্রী প্রভূর একেবারে শ্রীনবদ্বীপ স্ফর্তি হইল। 
জ্রীবাস তাহার পিতার বন্ধু, তাহার প্রতিবাসী, ও তাহার মাতৃ-সখী মালিনীর 
পতি । শ্রীবাসের বাড়ী তাহার নবদীপ লীলার বুন্দাবন। তখন 

[তিনি ঘষে নিমাইপৃণ্ডিত, নরদ্বীপে তাহার বাড়ী ঘর আছে, তাহার বৃদ্ধা 
জননী জীবিতা, যুবতী ঘরণী বর্তমান, আর এ সমুদয় বিসর্জন দিয়া -তিনি 
এখন বুক্ষ তলায় পড়িয়া আছেন, এ সকল কথা একবারে স্মরণ হইল। 
তাহার শৈশব ক্রীড়া, তাহার বিদ্যা বিলাস, তাহার গৃহ, ফুলের বাগান, তাহার 
মাতার সেবা, তাহার প্রিয়ার বিয়োগ দশা, এ সমুদ্রায় পর পর মনে আসিয়া 
শ্রীনিমাইয়ের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়! ফেলিল। | 

জ্রীনিমাই তখন সাঁশ্রু নয়নে শ্রীবাসের গলা ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, 
“পণ্ডিত ! বল বল, আমার মাতা ত.বেঁচে আছেন ?” প্রভুর নিকট কৃষ্ণ-কথা 

ব্যতীত কেহ কিছু শুনিতেন না, কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইতেন না, 
প্রভুর হৃদয়েও কৃষ্ণ-কথা। ব্যতীত আর কোন বস্তর স্থান ছিলনা । যদি 
কখন জননীর নাম করিতেন, ০ ভক্তির ভাবে ন্নেহ-ভাবে নয়। প্রভুর যে 
তাহার উপর প্রগাঢ় ভালবাস! আছে, তাহা কেহু জানিতে পারিতেন" না। 

প্রভু সর্বদাই মায়ার অতীত খ্ৰাকিতেন। যিনি সর্বদাই মায়া অতীত, তিনি 
সুত্র জীবের নিকট ভক্তি কি দৃষ্না পাইক্সা. থাকেন, কিন্ত ,ন্সেহ মমতা. কি 
ভালবাস৷ প্রাপ্ত হয়েন না) তাই জীবের সহিত প্রীতি. স্থাপন, নিমিত্ত 
শ্ীগবান মান্বা লইয়া থাকেন। তাই শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ যদি, চিরদিন 
সবায়াতীত হৃইয়! থাঁকিতেন, তবে তিনি লোকের চিত্ত এরূপ হরণ করিতে 



'নভাই ও তাহার সা। ৮৯: 

পাঁরিতেন না। তাহার খুখে সংসারের কথা অতি বিরল বলিয়া মধু হইতে 

মধু লাগিত। শ্রীগৌরা্গ যখন “আমার মাতা বেঁচে আছেন,” এ কথ! 

জিজ্ঞাস! করিলেন, তখন অতি মধুর মায়া রসে মুগ্ধ হইয়া সকলে কান্দিয়! 
উঠিলেন। শ্রীনিমাই বলিলেন, “আমি কি ঝতুলতা করিয়াছি ! এমন কি 

কেহ করে ? আমার সন্গ্যাপী হইবার প্রয়োজন কি ছিল? ক্কষ্ণ প্রেম জীবের 
পরম পুরুতষার্থ, তাহার নিমিত্ত ত সন্ধ্যাসের প্রয়োজন নাই ? তাই এখন 

বুঝিতেছি যে, যখন আমি সন্গ্যাস লইয়াছিলাম তখন আমার মতিচ্ছন্ন 

হইয়াছিল ।” 
শ্রী প্রভুকে ক্ষুত্র গ্রস্থকাঁর একটি কথা শ্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসী 

'হুইয়ছেন বলিম্বা সকলের অপেক্ষা ছঃখ শচী ও বিষ্ণপ্রিয়ার। কিন্ত প্রভু 
লীলাঁচলে, তাহারা নবদ্ীপে,_ সর্বদা তাহার সংব।দ পাইতেছেন। তবে তাহাদের 

ছুঃখ এত অধিক কি? তাহারা, দেখিতেছেন যে তাহাদের নিজজন হে 

শ্রীগৌরাক্গ, তিনি ভ্রিজগৎ পুজিত হইতেছেন, ইহাতেও তাহাদের ছুঃখের লাঘব; 
হইতেছে । অপর প্রভু যদি সন্গ্যাপী না হইতেন, তবে কি জীবে তাহার 
ধন্দ লইতে পারিত ? | 

নিমাই বলিতেছেন, “আমার কর্তব্য কর্ম বৃদ্ধা জননীকে সেবা করা, 

আমি তাহা না করিক্ষা একি করিতেছি! আমি কাহার হাতে তাহাকে 

াখিয়া আসিলাঁম ? এ ঘোর সন্গযাস অশ্রর গ্রহণ করিয়া আমি আমার 
অতি সরলা, অতি বৃদ্ধা, অতি নেহমন্নী জননীর পাদপদ্ম সেবা হইতে বঞ্চিত 

হুইয়াছি। হে ভক্তগণ ! আমার জননীর খণ অমি কি শোধ দিতে পারি ? 

তাহার *য়ে আমার প্রতি ন্েহ তাহার কি অবধি আছে? যে দিবস গৃহে 

শাঁলগ্রামের ভোগের নিমিত্ত একটু আয়োজন অধিক হয়, অমনই জননী 

“নিমাই” পনিমাই” বলির ক্রন্দন করিতে বসেন-। ক্রন্দন করিতে করিতে 

আমাকে ডাকেন, আর বলেন, "নিমাই ! তুমি ঘরে নাই, এ সব দ্রব্য আমি 
কাহাকে দিই ? তুমি মোঁচাঁর ঘন্ট বড় ভাঁল বাঁস, এ মোচাঁর ঘণ্ট আমার 
কে খাইবে % মা শৌকে এইন্ষপে রোদন ফরেন, আমি এখানে নীলাচলে 

অস্থির হই! আমি জননীন ক্রন্দনে স্থির হুইস্া ভজন করিতে পারি ল! 
ইহা বন্জিতে বলিতে প্রভুর শ্রীভগবাঁন ভাব হইল । বলিতেছেন, "আমি: 
তাঁহাকে সাস্বনা করিবার নিমিত্ত মুহুসুু শ্রীনবদ্ধীপে গমন কৰি,কিস্ত তবু 
তাহা পাঁরি না । তাঁহার হৃদক্ের তরঙ্গ বর্ণনা করা অসাধ্য । যখন আমাকে 

7 ৪র্থ---১২ 



দর্শন করেন তখন আনন্দ সাগরে ভাসেন, আবার অমর অদর্শনে আমার 
দর্শন ্বপ্ধ বলিয়া বোধ করেন। কখন বা আমি যাইয়া তাহার সম্পখে 

প্রকৃতই বসিনা ভোজন করি, তখন তিনি সমস্ত ছুংখ ভুলিয়া আমাকে 
ভে।জন করান। তাহার পর আবার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, ভাবেন যে ভিলি 

ক্ষপ্পর দেখিয়াছিলেন। এই. বিজয়াদশমী দিবসে আমি জননীর নিকটে 
ভোজন করিক্া আসিম্াছি। পণ্ডিত ! এ সমুদায় কথা জননীকে স্মরণ 

করাইয়া দিও । দিয়া, আমার হুইয়া তাহার কাছে ক্ষমা মাগিরা লইও । 

বলিও আমি তাহার অবোধ শিশু, যদি না বুঝিয়া তাহাকে ত্যাগ রূপ মহা। 
অপরাধ করিয়া থাকি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমি তীহার আজ্ঞায় 

নীলাচলে বাস করি” ইহা বলিতে বলিতে প্রভূ ক্ষণেক কালের নিমিত্ত 
আবার নিমাই হুইয়! বিহ্বল হইয়1, “মা “মা” বলিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন । 
ভক্তগণও অধীর হইয়! সেই সঙ্গে কাদিতে লাগিলেন । 

পুর্ব্বে বলিক্পাছি যে জন্মাষ্টমী দিবসে প্রভুর যখন মহা আবেশ তখন 
প্রতাপরুদ্র তাহাঁকে এক খানি বহু মুল্য প্রসাদী বস্ত্র দিয়াছিলেন। প্রতু চেতন 
পাইয়া! বন্ত্রথানি দেখিলেন। দেখিয়া উহ! লইপ্।। কি করিবেন ভাবিতে লানিলেন। 
তখন পরমানন্দপুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন । পুরী গৌসাই তীহার শুরু স্থানীয় । 
জীবের ভক্তি-পথ শিক্ষাদাতা শ্রীকঞ্চচৈতন্ধ তাহাকে গুরুর স্ভাকস শ্রদ্ধ! 

করিতেন । পুরী গৌঁসাই বলিলেন, “জগন্নাথের প্রসাদী বন্ত্র ত্যাগ করিবার 

প্রয়োজন নাই, উহা বরং জননী শ্রীশচী দেবীকে পাঠাইয়। দাও ।” প্রভু 

শ্রীবাসের গলা ধরিয়া বিহ্বল হইর1 রোদন করিতে করিতে কষ্টে শ্রষ্টে ধৈর্ধ্য 

ধরিলেন। পরে সেই বহু মূল্য প্রসাদদী বস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাহ! 
আনাইলেন। আনাইয়! বহুবিধ প্রসাঁদের সহিত শ্রীবাসের হস্তে সমর্পণ 

করিলেন। বলিলেন, “পণ্ডিত ! এই সমুদায় তাহার পুত্র নিমাই পাঠাইরাছে 
বলিয়া জননীকে অর্পণ করিবে ।” প্রভু শ্রীবিষ্ুণপ্রিয়ার নাম পর্যযস্ত করিলেন 
না, সন্গ্যাসীদের ঘরণীর নাম মুখে আনিতে নাই, কিন্ত শ্রিম্মাজীকে ভুলিলেন 
না। তাহাকে যে ভুলেন নাই তাহার নিদর্শনও তাহার নিকট পাঠাইলেন্। 
প্রভু আমার এখন কাঙ্গাল, জননীর নিকট আপনার স্ত্রীর নিমিত্ত বনু সুল্য 
শাটী পাঠাইতেছেন, ইহা মনে করিলে কাহার ন! হৃদয় দ্রব হইবে? ; 

ধাহারা। শ্রীগৌরাক্গকে অঙ্গরাগে ভজনা করেন, তীহারা। অবশ্ত তাহার 
০05498) শ্রীমতী বি্ু্িয়াদেবীকেও ভজনা,' করেন্। তাহারা প্রভুর 



তজাগণের বিদায় । নও 

নবদ্বীপে এই বস্ত্র প্রেরণ কার্যে ইহাই অন্ভব করেন যে, শচীদেবীর স্বর্ণ 

সুত্র গ্রখিত বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে এই বস্ত্র প্রভু তাঁহার 
প্রিয়ার নিমিত্ত পাঠাইম়্া ছিলেন । এ কথা বলি কেন, না, তাহার 

ভুবনমোহুন স্বামী, তাহাকে বিস্বৃত হয়েন নাই, না' হইয়া আগ্রহ করিয়া 

_ স্বর্ণ স্ত্র গ্রথিত সাটী পাঠাইয়াছেন ইহা ভাবিয়া শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া স্ুশ্খী 
হইবেন। আবার ভক্তগণ এরূপ এই কাঁধ্যের দারা ইহাঁও ভাবিয়া থাকেন 

যে, প্রভুর ইচ্ছা ক্রমে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে সাটী পরাইয়! তাহার বামে বসাইমা 

ভজন করিতে হইবে। 

প্রভু বিদাঁয় কালে চেষ্টা করিয়া ধৈর্য্য ধরিলেন। তবু বদন লিন 

রহিল। হৃদয়ে ভক্ত-বির্হ ছুঃখ খেলিতেছে, তাহ! স্পঃ বুঝ! যাইতে লাগিল। 
ভক্তগণ চারি মাস নীলাচলে থাকিয়া! গৃহে প্রত্যাবর্তন করিজেন। | 



চতুর্থ অধঠাঁয়। 

গোৌরাঙ্গ আদেশ পেয়ে। নিতাই বিদাক্স হয়ে। 
আইলেন জীগোড় মগুলে। 

সঙ্গে ভাই অভিরাম, গোঁরীদাস ৭ ধাম, 
কীত্ঁন বিহার ক্ষতুহলে ॥ 

মামাই স্ন্মরাঁনন্ন। ঘাস আদি ভক্তবুন্মঃ 

সতত্ত কীর্থন রনে ভোল। । 

পাঁণিহাটী গ্রামে আলি, শঙ্গী তীরে পরকাঁশি, 

রাঘব পথ্িত লহ মেলা ॥ 

, কল ভকত লৈক্া, গৌর প্রেমে মণ্ত হৈয়া, 
খিহরয়ে নিত্যানন্দ বাক্স । 

পতিত ভুর্গতি দেখি, হইয় করণ আশাখিঃ 

প্রেম রত্ব জগতে বিলায়॥ 

হরিনাম তিহ্ভামণি, দিয়! জীষে কল ধনী, 

পাপ তাপ ছংখ দ,রে গেল। 

পড়িয়া] বিষয় ফাদে, না ভজি নিতাই পছ্গে, 

প্রেম দাস বঞ্চিত হইল & 

_ প্রভু ষে একেবারে এক বহিলেন তাহা নয়, প্রভূর সঙ্গে”গৌড়বাসীগণের 
মধ্যে সার্বভৌম, গোঁপীনাথ, সরূপ, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, জগদাঁনন্দ, 

দামোদর, শঙ্কর, অন্ত হরিদাস, রামদাস, গদাঁধর দাস, বাজুঘোষ (পদকর্তী ) 

প্রভৃতি রহিলেন। শ্রীগদাধর যমেশ্বর টেটায়, ক্ষেত্রে সন্গ্যাস লইয়া, গোপী- 

নাথের সেবা আর্ত করিলেন। সে ঠাকুর অদ্যাপি বিরাজিত। শ্রীনিত্যানন্ৰ 

সমস্ত নীলাচলে খেলা ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন প্রীমন্দিরে যাইয়া 

বলরামকে ধরেন, কখন ঠাকুরের মাল! কাঁড়িয্া লইয়া নিজে গলায় রাখেন, 

সেবাইতগণ সচল জগন্নাথের অর্থৃৎ শ্রীগৌরাঙ্গের দাদাকে ভয়ে কিছু বলিতে 

পারেন না। প্রভু বা কোথায়, নিতাই বা কোথায় ? কখন নিতাইচাদ 

একেব।রে- নিরুদ্দেশ । শ্রীনিতাইয়ের কোন নিম্বম পালন নাই, যেখানে 

স্খোনে গ্রসদ ভোজন কীর্তন ও নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করেন। 



হার নাম প্রচার। 5৩ 

প্রভুর ভক্ত ভাবে, হৃদয়ে দুইটা ব্যথা, কৃষ্ণ বিরহ ও জীবের হুংখ'। শ্রীভগ- 
বান এরূপ সর্ধাঙ্গ সুন্দর প্রভু তবু তাহাকে অক্কৃতজ্ঞ ও কঠিন জীবে ভুলিয়া 
রহিয়াছে, প্রভুর মনে এই অতি বড় ছুঃখ। জীবে নানা কারণে। ছুঃখ 

পাইতেছে এই শিমিত্ত তাহার হৃদয়ে দারুণ ছুঃখ। জীবে অনর্থক হছুঃখ 

পাইতেছে ইহাতে প্রভুর ছুঃখ আরও অধিক। জীবে শ্রীভগবৎ চরণ আশ্র 
করিলেই তাহার ছুঃখ যায়, কিন্তু নির্বোধ জীবে তাহা না করিয়া ছুঃখ 

পাইতেছে। এই কথা! মনে হইলেই প্রভু বড় কাতর হয়েন। প্রভু সম্মুখে 
যর্দি কোঁন মলিন জীব দর্শন করেন, তবে কথন কখন এনবপ ব্যাকুল 

হয়েন যে, ধৈর্ধ্যহাঁরা হইয়া একেবারে রোদন করিয়া উঠেন। যথা 
প্রভুকে লক্ষ্য কৰিয়। বাসর পদ-- 

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া । 

পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥ 

যাহাতে জীবে হরিনাম গ্রহণ করে, করিয়া সুখী হয়, ইহা! প্রভুর মনের 

নিতান্ত সাধ। প্রভূকে এক দিন এক জন ভদ্রলোকে নীলাচলে নিমন্ত্রণ 

করিতে আসিয়াছেন। কোৌতুকী প্রভু তাহাকে বলিতেছেন যে, তিনি এক 
নিয়ম করিয়াছেন। সেটা এই যে, ষে লক্ষেশ্বর নহে তাহার গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ 
লয়েন না। যে ভাল মানুষ নিমন্ত্রণ করিতে আপিয়াছেন তিনি ক্ষোভ 

করিয়া! বলিলেন, “প্রভু ! লক্ষ কোথা পাবো, সহশ্র নাই ।” প্রভু হাসিয়া 
বলিলেন, “আমি তাঁহাকেই লক্ষেশ্বর বলি, যে ব্যক্তি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ 

করেন ।” এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি সহর্ষে বলিলেন, «প্রভু ! আমি এই অবধি 

লক্ষ ন্টু্ম জপ করিব।” প্রভুও বলিলেন, “তবে আমিও তোমার নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিলাম” এইরূপে নীলাচলে নিয়ম হইল যে লক্ষ নামজপ না 
করিলে প্রভূকে নিমন্ত্রণ কর! যাঁয় না। তাই সকলেই লক্ষ নাম জপ রূপ 

সাধন গ্রহণ করিলেন । | 
এই হরিনাম বিতরণ অর্থাৎ বৈষ্ণধ ধর্ম প্রচার যাহার তাহার ছারা হয় 

. মা। এই প্রচার কার্যে প্রভুর প্রধান সহায় ছুইজন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত । 
প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতকে সমাজের আচগুাল সকলকে ক্কষ্ণ নাম দিবার আজ্ঞা 
দিয়া গেড়ে পঠাইয়াছেন। , নিতাই নিকটে আছেন। ইহা কিন্ত প্রভুর 
ভাল লাগিতেছে লা। তাহুর মনের ভাব এই যে, শ্রীপাদ ! তুমি এখানে: 
আনন্দে, নৃত্য না করিয়া; দুঃখী জীবকে নৃত্য করাও, ইহাই তোমার কর্তব্য 



৯৪. প্রভুর ছঃখ। 

কর্্ম। প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া নিভৃতে যাইয়া বসিলেন। প্রভূ 
বলিতেছেন, “পাদ ! তুমি গৌড়ে গমন কর, সেখানে যাইয়া জীবগণকে উদ্ধার 
কর।” শ্রীপাদ বলিলেন, “উহা! আমা হইতে হবে না! এখানে যাহা বল 

করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।” প্রভূ সে দিবস 

আর কিছু বলিলেন ন1। 

আর এক দিবস শ্রীনিতাইকে লইয়া প্ররূপ যুক্তি করিতে বসিলেন। 
বলিতেছেন, “শ্রীপাদ ! তুমি যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাক, তবে আর জীব 
উদ্ধার হয় না” নিতাই বলিলেন, “তোমার জীব তুমি উদ্ধার কর, আমি 
তোমার কাছে থাকিব।” প্রভুর তখন নয়ন জল পড়িতে লাগিল। 

শ্বীগৌরাঙ্গের নয়নে বারি দেখিয়া নিতাইয়ের হৃদয় ক্লেশে আকুল 
হইল। বলিতেছেন প্রভু, কি আজ্ঞা বলুন ! তাহাই করিব।” প্রত 
বলিতেছেন, *ভ্রীপাদ ! আমার মনে সাধ ছিল যে আমি হরিনাম বিতরণ 
করিব, কিস্ত আমি পারিলাম না। নাম বিতরণ করিতে শিয়া নামের শক্তিতে 

হাদয়ে তরঙ্গ উঠিল, তাই এখন আমাতে আমি নাই, 'ভাসিয়! চলিতেছি।” 

এখানে প্রভুর হৃদয়ের ব্যথ! বর্ণিত এই প্রাচীন পর্টা দিব,-- 

আমাঁর মন যেন আর্জ করেরে কেমন আমাক ধর নিতাই । খু 
নিতাই, জীবকে হরিনাম বিলাঁতে, উঠিল ঢেউ প্রেম নদীতে, 

সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিক্া যাই ॥ 

যে ব্যথা আমার অন্তরে, এমন, ব্যথিত কেবা কব কারে, 

জীবের হুঃথে আমার হিয়া বিদরিয়া যায় ॥ 

'আমার, সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হলো, , 

খণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়। যাই ॥ 
অর্থাৎ আমি যে প্রেমধন আহরণ করিয়াছিলাম, তাহা সব ফুরাইয়া 

গেল। আমি যে প্রেম দিব বলিয়া জীবের টি সত্যে আবদ্ধ আছি, 

সে ধার শুধিতে পারিলাম না৷ । 

1, ককুণাময় নিতাইয়ের তখন সমুদয় মনে ৫ চাঁপল্য, চাঞ্চল্য গেল, 
জ্ীগৌরাঙ্গের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, “গাভু। 
আমাকে আজ্ঞা করুণ, আমি তাহাই করিব । তুমি প্রাণ. আমি দ্েহ। তোমার 
বিরহ আমাক সহ করিতে হইবে, তাহাই হউক ।৮ প্রস্থ বলিলেন, “গৌড় 

বড় কঠিন স্থান, যেহেতু উহা! পড়,য়৷ পশ্ডিতগণ কর্তৃক আক্রান্ত। ওরূপ 



হ্বানে ধীশক্তিসম্পন্ন বস্তর প্রয়োজন। তোমা ব্যতীত সেখানে আর কেহ 
ককতকা্থ্য হইতে পারিবে না” 

এখ্টোনে একটা নিগুহ রহস্য বলি। প্রন এইরূপে সমস্ত ভারত 
আপনার ভক্ত পাঠাইক়। জীব উদ্ধার করিয়াছিলেন। বিনি বে স্থানের উপবুক্ত; 
তাঁহাকে সেই স্থানে নিযুক্ত করেন। গৌড় বড় জ্ঞানের স্থান, তাই আনন্দের 

প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে এখানে পাঠাইলেন। ভাবিলেন,জ্ঞ।ন আনন্দের নিকৃট 

খর্ব হইবেন । বেখানে ভক্ত দ্বার কাধ্য ন। হই ত, সেখ।নে আপনি করিতেন । 

প্রহ্ন তাঁহার পরে শ্রীনিত্যানন্দের হস্ত ধৰিলেন। বলিতেছেন, ভ্শ্রীপাদ ! 

তুমি ব্যতীত আমার হু দয়ের ব্যথ। বলিবার স্থান নাই, তুমি ব্যতীত গৌড় 

দেশ উদ্ধাররূপ হুর কার্য সাধন করে এমন আর কেহ নাই। তুমি উদাসীন 
ব্রত লইয়া এখানে থাকিলে, আর জীব হাহাকার করিতে লাগিল। তুমি 
তোমার গণ লইয়। গৌড় দেশে গমন করিয়া! আঁচগাঁল উদ্ধার কর। যাহার' 
মুর্খ নীচ, কি যাহারা পণ্ডিত পড়,য়া, কি ছুন্্মতি, কি পাপী, ইহার কাহাকেও 
ছাড়িবা না । সকলকে উদ্ধার করিবে। ধেন সকলে অনায়াসে হরিনাম করিয়া 

স্গথথী হইতে পারে ।» 
নিতাইয়ের সঙ্গে গদাধর দাঁস গৌড়ে গমন *করির়।ছিলেন, স্থতরাং শ্রভূতে 

ও নিতাইর়ে কি কথা হয় তাহ! তিনি সমুদয় অবগত ছিলেন। এখন সেই 
গদাধরের পদ শ্রবণ করুন-_- 

বিরলে নিতাইয়ে পায়ে, নিজ কাছে বসাইয়ে, 

মধু. ভাঁষে কহে ধীরে ধীনে। 
জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়ীও গিয়ে, 

যাও নিতাই স্থরধুনী তীরে ॥ 

গ্রাভু কহে, “নিত্যানন্,দ . জীব সব হইল অন্ধ, 
কেহত না পাইল হরিনাম। 

এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে, 

১ ক্কপা করে লওয়াইবে নাম ॥ 
ক্কতপাপী ছরাচার, নিন্দুক পাষণ্তী আর, 

.. কেছু যেন বঞ্চিত না হয় । 
শমন বলিয়া ভয়। . জীবের যেন নাহি হয়, - 
. আ্খে যেন হরিনাম লয় ॥.. 



কুমতি তার্কিক জন, পড়,য়া অধম গণ, 

জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ ৷ 

কষ প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী, 

খণ্ডাইও সবাকার ছুঃখ ॥ 

জীবে দয় প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম আচরিয়া, 
পূর্ণ কর সকলের আশ ।” 

চৈতন্য আদেশ পেয়ে, চণে নিতাই বিদায় হয়ে, 
সঙ্গে চলু গদাধর দাস ॥ 

প্রভুর আজ্ঞা এখন বিচার করুন । নিতাইকে বলিতেছেন যে, যাহাঁকে 
সন্মখে পাইবে তাহাকে উদ্ধার করিবে। আচ্ছা, সে যদি মহাপাপী হয়? 

প্রভূ বলিতেছেন, তাহা! হউক, যে যত পাপী হউক, সম্মুখে পাইলেই 
তাহাকে কৃপা করিবে। প্রভু বলিতেছেন, এ সমুদয় জীবকে সদয় 

হইয়া করিবে, ইত্যাদি । ইহাতে বুঝিতেছি, যে যত কাঙ্গাল তাহাকে তত 
"করুণা করিতে হইবে, থষেষত পাপী তাহাকে তত দর! করিতে হইবে। 

অর্থাৎ প্রভুর বিবেচনায় ঘষে যত অধিক পাপী, ৫ম ততই অধিক দয়ার পাত্র । 
কোন ধর্্দ পুস্তকে এরূপ €লখা আছে যে, কোঁন অবতার তাহার শিব্য- 

গথকে বলিতেছেন, যে, “উহার! মহা।পাপী, উহাদিগকে এ সকল কথ। বলিও 

না। এ সব কথা শুনিলে তাহার! তাহাদের ন্যাধ্য প্রাপ্ত-দণ্ড হইতে 
উদ্ধার হইয়া যাইবে ।” আমরা সেই ধর্ম পুস্তকে ইহা পাঠ করিয়া: 
ছুঃখ পাইয়।ছিলাম, কিন্ত প্রতুর লীলায় সেরূপ ছঃখ পাইবার কথা নাই। 
প্রভুর বিবেচনায় সকলের প্রতি সমান, বরং পাপীর প্রতি অধিক, দক়্ 
করিতে হইবে । | ূ | 

প্রভুর আজ্ঞা আরও বুঝিতেছি ফে, যাহারা তার্কিক পড়ুয়া পশ্ডিত, 
তাহারা বড় হতভাগ্য । আর কি বুঝিতেছি, না, জীবের ছুঃখ কেবল 
তাহারা ভক্তি হইতে বিষুখ বলিয়া! । অতএব হরিনাম লইলেই তাহাদের 
ছুঃখের মোচন হয়, ও বম যন্ত্রণা, অর্থাৎ পুনর্জন্মের ভয় হইতে উদ্ধার 
পায়। প্রভুর আজ্ঞা আরও কি বুঝিতেছি, না, বে, তিনি অর্থাৎ প্রভূ 

» যাহাই হউন, ম্সামাঁদের জাতীক্স জীব নহেন। - তাহার আজ্ঞা কিব্ধগ তাহা 

বুঝুন। তিনি বলিতেছেন, “নিতাই যাও, যাহাঁকে সম্মুখে পাঁও, অমনি 
তাহাকে উদ্ধার কর।” বাপরে বাপ! নেপোলিয়ান বাদলাহা তাহার 
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সেনাপতিকে জগত জয় করিতে বিতে পারেন, ইহাতে অমাজধিকতা 

কিছুই নাই। তাহার প্রকাণ সতেজ সৈন্য আছে, সুতরাং তাহার সেনা- 

পির জগত জয় করার বিচিত্র কি? কিন্তু ধাহাকে সম্মুখে পাইবা', 

সে পণ্ডিত কি মুর্খ, পপী কি অসাধু যাহাই হউক, তাহাকে উদ্ধার করিবে, 
এরূপ আজ্ঞ। মনুষ্য করিতে পারে না। বিবেচনা করিতে গেলে, এরূপ আজ্ঞ। 

কবল শ্রীভগবানই করিতে পারেন। কোন এক জনের সহিত ধন্ম সম্বন্ধে 

কথ। কহিয়া দেখিবেন যে, লোকের ধর্ম সন্বন্ধীযর় মত পরিবর্তন করা 

কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তুমি যদি বড় সাধু ও তেজস্বী পুরুষ হও, 
তবু -তোমার মতে আনিতে সম্ভবত সমস্ত জীবনে একটি লোককে ও 

পারিবে না। 

প্রভুর আঁজ্ঞ। পাইয়া! নিতাই করযোঁড়ে বলিলেন, পপ্রভু ! আমি পুতুল তুমি 

ত্রধর, যেমন নাচাবে তেমনি নাঁচিব । আমি গৌড় চলিলাম, যাইয়া 
তোমার আজ্ঞা বলিব। জীবে হরিনাম গ্রহণ করে কি না তাহা আমি জানি 

না, তাহ তুমি জান।” তখন প্রভূ ও নিতাই গলাগলি হুইয়! রোদন 
করিতে লাগিলেন । প্রভু বলিলেন, “শ্রীপাদ ! তুমি আমারে কতার্থ করিলে । 

আমার আর এক নিবেদন এই, তুমি এখানে স্মুহুমুহছি আলসিও না, কারণ 

তুমি আইলে অনেক সময় বিফলে যাইবে ।” নিতাই এ কথার কোন 

উত্তর করিলেন না। তখন প্রভূ নিতাইয়ের সঙ্গে তাহাকে সাহাষ্য করি 

বার জন্য কতকগুলি সহচর দিলেন । যথা, খানাকুল ক্ঞ্চনগরের অভিরাঁম বা 

রামদাঁস, পাণিছাটীর গদাধর দাস, পদকর্তী বাস্থঘোষ প্রভৃতি । এই যে, সহচর 

গুলি চুলিলেন, ইহারা সকলেই প্রায় বদ্ধ পাঁগল। নিত।ইয়ের গণ প্রায় 

সকলেই পাগল । তাহার পরে খন তীহাদিপকে গৌড় পাঠান, প্রভু 

তখন তাহাদিগকে এমনি শক্তি সম্পন্ন করিয়া! ছাড়িক্া দিলেন হে, সক- 

লেই একেবারে বাস্ৃজ্ঞান শুন্য হইয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন । কোন্ 

পথে আঁসিতেছেন, কোথা যাইতেছেন, কিছুরই ঠিকানা নাই। কখন 

পশ্চিম, কখন পুর্ব্ব, কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ, এইরূপ করিয়া কোন ক্রমে 

পগিশেষে ক্ুরধুনী তীরে পাণিহাটী গ্রামে আইলেন । পথে আসিতে রাম- 
দাস এক্ড দিবস গোপাল ভাবে ত্রিভঙ্গ হইয়া পথে দাড়াইয়া থাকিলেন। এই 

রূপে সে দিবস গেল !*” ৮ 

. শ্রীনিত্যানন্দ গৌড় আসি! কি কও বার তাহ বর্ণনা এক বৃহৎ 
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ব্যাপার |. নিতাইয়ের পাঁয়ে নূপুর, সুরধুনী তীর দিয়া. নাচিতে নাচিতে 
চলিশাঁছেন, বলিতেছেন কি না. 

ভজ গৌরাঙ্গ, কহু গৌরার্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম । | 
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাদ, সেই আমার প্রাঁণ। 

মনে ভাবুন, আনন্দের পরাঁকান্ঠা) এ রস্তর দর্শনে লোকে আনন্দে 

অগ্র হয়। নিতাইয়ের কার্য কলাপ 'বর্ণন যুক্ত আর একটি পদ শুনুন । 
অক্রোধ, পরমানন্দ, নিত্যানন্দ বায় । 

অভিমান শুন্য নিতাই, নগরে বেড়ায় ॥ 
যেনা লয় তারে বলে দক্তে তৃণ ধরি। 

আমারে কিনিয়। লহ, বল গৌর হরি ॥ 

আর একটী শ্রবণ করুন্-_. 

হরি নাম. দিয়া জগত মাতালে, আমার একল। নিতাই। 
সঙ্গে গৌর .থাকৃলে কিনা হতো ॥ 

আর একটা--- 
ধর লও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয় আয়। 
প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায় । 

প্রেমে শাস্তিপুর ভ,বুভবু নদে ভেসে ঘায়। 
.. প্রেমে ছুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাপিল গোরাচাদের গাঁ ॥ 
'আবার--. 

ন্ুরধুনী তীরে হরি বলে কে, এবুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে 
নিতাইয়ের ধন্ম প্রচার পদ্ধতি "অতি মনোতর, আর একটু হাস্য 

উদ্দীপকও বটে । এক' জনকে ধরিয়াছেন, বলিতেছেন, “ভাই, শুন নাই ? 
তিনি আসিয়াছেন, সেই যমের যম। আর ভয় কি চল, নাচিতে নাচিতে 

বৈকুষ্ঠে চল |” নিতাইয়েব্ পক্ষে ও সমুদ্রায় সোজা কথা । কিন্তু যাহাঁকে 
বলিলেন, সে. হয়ত কিছু মানে না, কি প্রভুকে মানে না। কিন্তু তবু 

নিতাইয়ের সেই সোজ। কথা, সেই আকিঞ্চন, সেই প্রগাঁড বিশ্বাস দেখিয়। 
প্রকৃতই লোকে নিতাইয়ের অনুগত হুইলেন। 

কাহাকে বলিতেছেন, “আমি তোমার দাস হইলাম তুমি গৌর ভজ ।” 
কাহার নিকট দত্তে তৃণ ধরিকা করযোড়ে কান্দিতে . কান্দিতে 

বলিতেছেন, “তুমি আমাকে কৃপা করিয়া! একবার মুখে হরি ৰল পচ; ফাদ 

কেহ হরি নাম ন। লইল, তবে নিতাই ব্যথিত হৃইস়া! তাহার সম্মুখে পড়িয়। 



তাহ ও শচঢা। কচ. 

বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে 
বেচারি করে কি, কাছে বসিয়া গোপসাঞ্রিকে সাস্তূনা করিতে লাগিল, পরে 
আপনিও কান্দিতে লাগিল। ইহাতে মন নির্মল হইল, পরিশেষে, 

তিনি হরি হরি বলিয়া! নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কাজেই তিনি গৌরাঁঙ্গের: 

হইলেন ।, কাহাকে বলিতেছেন, “জান না, আমি ভাইয়ের আজ্ঞা, 
লইয়া! আপিয়াছি? একেবারে দেশ সমভূম করিব, পতিত আর 
একটিও রাখিব না 1” 

নিতাই “ভজ গৌরাঙ্গ” বলিয়। নাচিতে নাঁচিতে পরিশেষে শ্রীনবদ্ধীপে 
উপস্থিত হুইলেন। ইহার কয়েক মাঁস পুর্ব্বে শ্রীশচী দ্রেবী নীলাচল 
হুইতে আগত ভক্তগণের নিকট শ্রীনিমাইয়ের সংবাদ পাইয়াঁছেন। নিতাই' 
একবারে প্রভুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। নিতাইকে পাইয়া! শচীর পুত্র- 

বিরহ অনেক হ্রাস হইল। শ্রবিধুঃত্রিয্ব! আড়ালে ফ্াড়াইলেন। শটী 
কাপিতে কাপিতে নিতাইয়ের আগে আইলেন। নিতাই অমনি মাতার 

পদ ছুখানি ধরি! প্রথাম করিলেন। শচী নিতাইকে কোলে করিলেন), 
তখন মাত! পুত্রে গলাগলি করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 

মনে রাখিতে হুইবে যে, নিতাইয়ের দেহে" বিশ্বরূপ বিরাজ করিতেন । 
_ বিষ্ণুপ্রিয়া, আড়ালে দীড়াইয়। সুখে পতির সংবাদ শুনিতেছেন । শচী, 

জিজ্ঞাসা করিতেছেন, নিতাই ! নিমাই কি আমার বেঁচে আছে? আমার, 

ননীর পুতলি নিমাই সন্যাসী হয়েছে মুই অভাগিনী তবু মরি নাই। 

কহ কহ অবধৌত, কেমন আছে। 

ক্ষুধ(র সময়, জননী বলিয়া, 
(তোমারে ) কখন কিছু পুছে? 

যে অতি কোমল, নন্দীর পুতুল» 
আতঙ্কে মিলায় ঘে। ৃ 

যতির নিয়মে, . নানা দেশ গ্রামে, 

কেমনে ভ্রময়ে সে? 

এক তিল যারে, না দেখি মরিতাম, 

বাড়ীর বাহির দ্বারে । 
সে এখন দুরে, . ছাড়িয়া আমার, 

"কোথা নীলাচ পুরে ॥. 



ধা নিতাই ও নদিয়ার ভক্ত। 

মুই অভাগিনী, আছি একাকিনী, 
জীবনে মদ্ধণ পারা 

কোথা! বাযধাইব, কারে কি করিব, 
গ্রেমদাস জ্ঞান হারা ॥ 

অস্থাত্র-" 

নদীয়। নগরে গেলা নিত্যানন্দ রায় । 
দণগ্ডবৎ হইয়া! পড়ে শচী মাতার প!য়॥ 
তারে কোলে করি শচী কান্দময়ে করুণে। 

নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে ॥ 

ফুকরি ফুকরি কান্দে কাতর হিয়ায়। 

গৌবাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে ভার | 

নিত্যানন্দ বলে মাতা স্থির কর মন। 

কুশলে আছয়ে মাতা তোমার নন্দন ॥ 

তোমায় দেখিতে মোরে পাঞ্জাইয়! দিল। 

(তোর পদ ফুগে কত প্রণতি করিল ॥ 
কান্দাস কহে মাতা কহি তোর ঠাই। 

| তোমার ৫প্রমে বাধা আছে গৌরাজ গৌঁসাই ॥ 
.. নিতাই শচী মাতার তৃপ্ত্যর্থে নবদীপে কিছুকাল রহিলেন, রহিয়! 

 শনিমাইয়ের কথা দ্বারা মাতা ও শ্রীমততীকে সাস্তূন। করিলেন । শচী মা নিমাই 

কি থায়, কি করে, এ সমুদ্রায় কাহিনী এক বার ছুই বাঁর দশব।র করিয়। শুনি- 
তেন, আর শ্রীমতী একটু আঁড়াঁলে বসিয়! সেই রস আস্বাদন করিতেন। শ্রীনি- 
ত্যানন্দের নবদীপবাসীগণের সহিত মিলন এইরূপ বর্ণিত আছে । যথা-_- 

জননীরে প্রকোধ বচন কহি পুন। 
নিত্যানন্দ করে তার চরণ বন্দন ॥ 
শ্রীবাপাদ্ি সহচরে মিলিয়া নিতাই । 

গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সবাই ॥ 
 সুরারি মুকুন্ব দত্ত পণ্ডিত রামাই। 

একে একে সবা সনে মিপিল নিতাই ॥ 
সকল ভকত মেলি নিতাই মেলিয়] । 

গোরা গুণ গাথা বলি স্থির করে হিয়া ॥ 
প্রেমদাস বলে মুই কি বলিতে জানি। .. 

হুদযে গাঁখিয়া সেই নিতাই চরণ. খানি ॥ 



পঞ্চম অধ্যায় । 

শত ধর্ধ তপে যেই ধনে নাহি মিলে । 

পবিত্র আমন্দে মিলে যেই শিখাইলে ॥ 

নাধন কন্টক পথে ধ.ল ছড়াইল। | 

বলাইয়ের নর্ধস্ব ধন তর পতল ॥--বলরামদানের অইটক। 

নদিয়া-ভক্তগণের বিহনে শ্রীগৌরাঙগ কি রূপে দিন কাটাইতে লাগিলেন, 

তাহা এখন শ্রবণ করুন--. 

পাণি শঙ্খ বাঁজিলে উঠেন সেই ক্ষণ। 
কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন ॥ 

জগক্সাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম । 

অবোধ্য অদ্ভুত প্রেম নদী বহে যেন ॥ 
দেখিয়া! অদ্ভুত সব উৎকলের লোক । 

কার দেহে আর নাহি রহে ছঃখ শোক ॥ 

যে দিকে চৈতন্য ম্হাপ্রভূ চলি যাঁয়। 

সেই দ্বিকে-.সর্ব লেক হরি হরি গায় ॥ (চৈতন্য ভাগবত ) 

ক্রপাট খুলিলে প্রত্ু তাহার নয়ন শ্রীজগন্নাথের ব্দনে অর্পণ করেন, 
অমনি ধারা পড়িতে থাকে। প্রভুর নয়নে পলক নাই, আখি রক্তবণ 
হুইয়াছে। নয়ন তারা ভুবিয়া! গিয়াছে, ভুবিয়! ধারা পড়িতেছে, ধারার বিরাম 
নাই কাঁজেই নয়ন জল সৃত্তিকাঁয় পড়িতেছে, ও তাহাতে একটু শ্রোত 
হইয়া সেখানে একটা গর্ভ ছিল তাহাতে যাইতেছে । প্রভু এইক্সগ্রী হই প্রহর 
পর্ধ্যস্ত শ্ীঅগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছেন, আর শত শত লহ ৃ প্রভুবে 

দর্শন করিতেছে । পর পর নুতন নূতন ভাব উদয় হওয়াতে গড 
কূপ ধারণ করিতেছেন'। সে সমুদ্রায়্ই তুল্য ব্ধপে মনোহর ।. প্রভূর বাহ জ্ঞান 
নাই। সরূপ কি গোবিন কোঁন ক্রমে তীহাঁকে বাসায় আনিলেন। সেখানে 

আপি প্রত সমুদ্রে গানে গমন কনিলেন। গান কিয়া আসিমা ঘরের পিঁড়া 



খ্য] মালা জপ করিতে বসিলেন। প্রভুর মালা লইয়া! নাঁম জপ করা এক 
প্রকার বিড়ম্বন।, যেহেতু তিনি দিবানিশি শ্রীবদনে হরে কৃষ্ণ নাম জপ 

 করিতেন। প্রত যখন জপ করিতেন তখন সম্মুখে ভা একটী তুলদী বৃক্ষ 
ন্বাখিতেন। প্রভুর মালা লইয়া! জপ কবল ধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, 

তিনি যাহা করিবেন জীবে তাহাই করিবে, দেই নিমিত্ত তাহার ভজন 
সাধনের সর্ধ অঙ্গ পালন করিতে হুইত। সামান্ত জীবে সাধনের সকল, 
অঙ্গ যাজন করিতে পারে না। কিন্ত প্রভুর তুলসী সেবা হইতে কৃষ্ণ বিরহে 
মুচ্ছ? পর্য্যস্ত, ভজন সাধনের আরম্ভ হইতে শেষ-্ছুল হইতে হুক্সস পধ্যস্ত--- 

সমুদায় অঙ্গ যাজন করিয়া জীবকে শিখাইতে হইত । কারণ তিনি না করিলে 
কেহ করিবে না। প্রভুর যে মালা জপ সেও এক অদ্ভুত কাণ্ড । প্রভু মাল 
জপিবেন কি, মাল! হাতে করিয়াই কান্দিয়। আকুল। যথা. 

 ক্ষই রুই জপে কৃষ্ণ নাম মধু। কু 

মালা জপ হইলে প্রসু ভোক্বনে বসিলেন, তোজনাস্তে একটু শয়ন 
করিলেন, তখন গোবিন্দ আসিয়া! পদ সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভূর একটু 
নিদ্রা আসিলে গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতেন। প্রভু প্রায় সারানিশি ভজনে 
কাটাইতেন, কাজেই দ্রিনের বেলা একটু শয়ন করিতেন। 

: প্রত নিদ্রা ষাইতেছেন গোবিন্দ পদ সেবা! করিতেছেন, আর দেখিতেছেন-.. 
বাছ পরে শির রাখি মৃত্তিকা শয়ন। 

সরল নিম্মল মুখ মুদিত নয়ন ॥ 

সুখ স্বপ্র দেখে প্রভু আপন লীলায়। 

, নব নব ভাব মুখে হইছে উদয় ॥ 

: ধুলা ধূনরিত হুবলিত হেম দেহে। 
, যেই দেখে তাঁর নেত্রে প্রেম ধারা বহে ॥ 
ত্রিভূবন. নাথ শুই ধুলার উপরে । 

_.“ ঘলরাম দাস বসি পদ সেবা করে ॥. 
প্রভু উঠি অপরাহ্ছে গদাধরের ওখানে শরীভাগবত শ্রব্ণ করিতে 

। চলিলেন। নীলাচলে প্রভুর  চির-সঙগী গদাধর। মাধব .মিশ্রের তনয় 
: গদাধর শ্রীগৌরাজের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং 
,.জীরাধার প্রকাশ. .ঘখন নিমাই নবহীপে রাসলীলা- করেন, তখন গদাধর 
জ্ীমতী রাধা হইয্াছিলেন।. চন্ত্রশেখরের রাক্ডী যে'.নাটক হয় তাকাতেই 



প্রথমে গদাধর রাঁধা রূপে প্রকাশ হয়েন। গ্রীনিমাই নৃত্য করিতে গদাধরের 
হাত ধরিয়া উঠিতেন। গদীধর প্রস্ভুর চির সঙ্গী--নীলাঁচলে 

কি ভোঁজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে । 

গদাধর প্রভুকে সেবেন অনুক্ষণে ॥ 

গদাধর সমুখে পড়েন ভাগবত । 

শুনি প্রভূ প্রেমরসে হন উনমত্ত ॥ (ভাগবত ) 

গদাধরের স্থানে তখন কাজেই প্রভুর গণ সমুদ্রায় উপস্থিত হয়েন। 
সকলে বসিয়া প্রভুর সঙ্গে গদাধরের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। সন্ধ্য। 

হইলে যদি জ্যোত্ন্না রজনী হয় তবে প্রভু সমুন্্ তীরে গমন করেন। 
সর্ব্ব রাত্রি সিক্ধু তীরে পরম বিরলে । 
কীর্তন করেন প্রভু মহ। কুতৃহলে ॥ 

চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন । 

বৈসেন সমুদ্র কুলে শ্রীশচী নন্দন ॥ 

সর্ব অঙ্গ শ্ীমস্তক শোভিত চন্দনে । 

নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে শীবদলে ॥ 
যখন বাড়ি থাকেন তখন প্রায় সমস্ত নিশি সব্ূপ ও রাম রাস্ম লয় 

ব্রসান্বাদন করেন। এই যেগভ্ীর।র রসাম্বাদন লীলা ইহা অতি নিথুঢ় 
ও অনন্ভবনীয় বিষর। ধাঁহাঁর ভাগ্যে থাকে তিনি উহা বর্ণনা করিবেন । 

শ্রীনবদ্ধীপের ভক্তগণ প্রভুর নিকট বিদায় হুইয় গৃহে গমন করিলে 
সার্বভৌম তাহার নিকটে আসিয়া করঘোড়ে একটী প্রার্থনা করিলেন। 
তাঁহার ইচ্ছা যে এখন প্রভু একক আছেন, তাহাকে একবার ভাল করিয়! 
আহার করাইবেন। কেবল এই নিমিত্ত এক খানি নৃতন ঘর প্রস্তুত 

করাইয়াছেন। সার্বভৌম নিবেদন করিলেন যে, তীহার বাড়ী প্রভুর, 
এক মাস নিমন্ত্রণ লইতে হইবে। প্রভু হাসিয়া বলিলেন যে, তাহা হইবে 
না, যেহেতু অন্যাসের সে ধর্ম নয়। সার্বভৌম বলিলেন, তবে কুড়ি দিন। 
প্রভু বলিলেন, এক দিন! তখন সার্বভৌম একেবারে প্রভুর চরণ ধরিয়া 
পড়িলেন। প্রভু শ্বীকার হবেন না, তখন লার্ধভৌম দশ দিনে আইলেন। 
শেষে ০ প্রভু নাচার হইয়া পাঁচ দ্বিবসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । 
তখন সার্বভৌম বলিতেছেন, প্প্রভু ! তোমার যহিত যে সমুদ্রায়' সন্যাসী 
আছেন, তাহাদের আঁমি পৃথক নিমন্ত্রণ করিব। . এক জনের বেশী 



হা সক সহ্বিভোমৈরাবাতিস 
কোন দি পারিব না । কারণ একার্ধিক নিমন্ত্রণ -করিলে সকলের . 
সম্মান রাখিতে পারিব না । অতএব তুমি একা আসিবে, আর.নিতান্ত 

যদ কাহাকে সঙ্গে করিয়া আন তবে সরূপ দামোদরকে আনিবে, 

তাহাকে আমার সন্মান করিতে হইবে না। 
তুমি নিজ ইঙ্চছাঁয় আসিবে মোর ঘর । 
কৃভু সঙ্গে আদিবেন লরূপ দামোদর ॥ (েরিতামৃত ) 

সার্দভৌমের ইচ্ছা ষে প্রভূ একা আদেন, আর যদি কাহাকে আনেন 
তবে কেবল সরূপকে । প্রভুকে এক! খাওয়াইবেন মনস্থ করিয়া, প্রভৃর 

সঙ্গী সকল সন্যাঁপীকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক এক জনকে একদিন করিঝ। 
খওয়।ইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন |. সন্গ্যাসীগণ সঙ্গে আইলে প্রভুকে মনের 

সঙ্গে খাওয়াইতে পারিবেন না। একা পাইলে কানদিয়া কাঁটিয়! পায়ে 
ধরিগ্না, প্রভ,কেচষ্থেষ্ঠ রূপে তঞাইতে পারিিরন ১৪ সবে সরূপের আসিবার 

বাধা নাই। কারণ তিনি ভিন্ন লেক নহেন। প্রভুর অনুমতি পাইয়! 

সার্ধভৌম আনন্দে ত্বাহার ঘরণীকে আঁসিয়াঁ সং যাঁদ দিলেন। তখন শ্রী 
ও পুরুষে 'ছই জনে মহাগ্রভুকষে সেবা দিবাঁর ন্রম্য আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। গৃহে সমুদ্রায় দ্রব্ট রহিয়াছে, তবে শরকারী ও শাক আহরণ 

করিয়া আনাইলেন। প্রভু উপযুক্ত সময়ে একক আইলেন। সার্বভৌম 
আপনি তাহার.পদ ধুক্বাইলেন। প্রভূ, দেখিলেন, ভট্ট/চার্্য মহা আয়োজন 
করিয়াছেন। ভঁক্তগণের আহ্লাদ হইবে এই নিমিত্ত কবিরাজ গোস্বামী 
০ আগ্গোজনের এইরূপ তালিকা দিয়াছেন । আমিই বা ছাড়ি কেন? 

. দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত সৃক্ত ষোৌল। 

মরিচের ঝাল ছেনাধড়ী বড়া ঘোল ॥ 

- ছুগ্ধতুষ্বী ছুদ্ধ কুষ্মাণ্ড বেশারি লাঁফরা। 
মোচা ঘণ্ট . মোচা ভাজ1 বিবিধ শাকর! ॥ 
বুদ্ধ কুক্মা্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার । 

ফুল বড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার ॥ 
নব নিম্ন পত্র সহ জ্ বার্তীকী।. 7. 

ফুল বড়ী পটোলভাঙগা কু মান চাকী |. 

জর্টমাস সুদগ স্থপ অস্থৃত নিন্দয়।... ,. 
মধুরাম্ন বড়ামাদি অল্প পাঁচ ছয়'॥ 



মুদগবড়। মাঁসবড়া কলাবিড়া মিষ্ট । 
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট ॥ 
কাঁজিবড়। ছুপ্ধচিতা দুগ্ধলকৃলকী । 

আর যত পিঠ কৈল কহিতে না শকি ॥ 

্ ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃণ্ডকুপ্ডিক। ভরি । 

টাপাঁকল। ঘন হুগ্ধ আমর তাহা ধরি ॥ 

সরলা মখিত দধি সন্দেশ অপার । 
গৌড় উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥ (চরিতামৃতে ) 

প্রভু আয়োজন দেখিক্না বিশ্সিত হইলেন। বলিতেছেন, “এই ছুঁই 
প্রহরের মধ্যে এত যোজন কিরূপে করিলে? যদি একশত চুলায় 

পাক করে, তবু এত পাঁক করিতে পারে না” তাহার পরে অন্নের উপরে 

তুলসী সুগ্তরী দেখিয়! প্রভু বুঝিলেন যে দমুদাক্ শ্রীক্ষ্ণকে অপ্প' কর! 
হইয়াছে। তখন অতি. আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “তুমি বড় 

ভাগ্যবান যে এরূপ তোগ শ্রীভগবানকে দিয়াছ। নিশ্চয় প্রীভগবান, 
ইহা আস্বাদ করিয়াছেন, নতুবা এরূপ সুগন্ধ ঝাহির হইবে কেন? আমি 
ভাগ্যবান, এই প্রপাদেত্ন অংশ পাইব।” আসন দেখিয়। বলিতেছেন, 
“এই আসন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের, উহা! উঠাইক্সা রাখ, আমাকে অন্য স্থানে 

ভিন্ন পাত্রে কিছু অন্ন দাঁও।” ভ্রাচরর্য/ উত্তরে বলিলেন, “যদি আয্ো- 
জন তোমার মন মত হইয়া থাকে, তবে তোমার. ইচ্ছায় সমুদয় হই+. 
কাছে, আমার উহাতে প্রশংসার কিছু নাই। আসন উঠাইব. 
কেন? তুমি উহ্াতেই উপবেশন কর ।” প্রস্থ বলিলেন, “কৃষ্ণের আসনে. 

কিরূপে বসিব ?” ভষ্রাচার্যয. বলিলেন, “কৃঝ্ের প্রসাদ যেনূপে পাইবে। 

যদি তাহার প্রসাদ পাইতে আপত্তি না থাকে, তবে তাহার আদ, 

বসিতে আপত্তি কি? উহাঁও কৃষ্ণের প্রসাদ মনে কর।” ঠাকুর বলিলেন, . 

“ঠিক, ক্কষ্ণের শেষ তাহার দাসের, প্রাপ্তি ৮ ইহাই বলিয়া হাসিয়া. 
গীতি উর, উপরে, নি রি রে 

সাব দুনেশ্বর, কন্যা, নু বাঠীকে মহাকুলীন আমা- | 
তার সহিত: বিবাহ নি সু (রাখিক্মাছেন। জামাতার. নাম অমোঘ. 

এই. বস্তটী নান! দোষে” পুরু ছিলেন.। কুলীন ব্রাহ্ষণ প্রতাপশালী সব্তু-.. 

রাবাস্সে বান করেন, তাহার পক্ষে মন্দ হওয়া) বিচিত্র নহে।, সার্বভৌম 



১৬000 . অমোধের ভদয়। 

জামাত।টিকে মনে মনে ৰড়দ্বণা করেন। ' কিন্তু করেনাাক ? অমে।ঘ 
জ(মাঁতা, পুত্র নহে। পুত্র হইলে তাহাকে ত্যাগ করিতেন। সার্বভৌম 
প্রভূকে বসাইবাঁর পুবের্ব সমুদ্র সাঁজাইয়সা রাঁখিযাছেন । : প্রভূ ভোজনে 
বসিলেন, সার্বভৌষের ঘরণী অন্তর হইতে ভোজন দর্শন করিতে লাগি- 

লেন। ভ্টাচাধ্য হস্তে লাী লইয়! দ্বারে বসিলেন। কেন না” জামাত 

অমোদঘের ভয়ে । অমোঘ সেখানে আসিয়া পাছে প্রভূকে কোন ভুর্বাক্য 

বলে, কি কোন অন্যায় কার্য করে, তাই সার্বভৌম দ্বার রক্ষা 

করিতেছেন। অমোঘ সেখানে আসিতে পারিতেছেন না। দ্বারের নিকটে 
আসিতেছেন, আর নৈরায়সিকপ্রবর দঙডিদিগের গুরু ভূ্বন-বিখ্যাত 

সার্বভৌম লাঠি উঠাইতেছেন, আর অমোঘ ভয়ে দৌড় মারিতেছেন। 
সম্ভবত অমোঘের গাঁজা খাওয়া অভ্যাস ছিল, নতুবা এরূপ €০কন 

করিবেন? এই যে সার্ধভৌম তাহাকে মোটে ওদিকে ফাইতে দ্বিতে- 

ছেন না, . ইহাতে ব্যাপার কি দেখিবার নিমিত্ত অমোঘের কৌতুহল 
ক্রমেই বাঁড়রা যাইতেছে । তাই বারে বারে আদিতেছেন, আঁর 
সবার্ধভৌমের লাঠি দেখিয়া! .ভম্ম- পাইক্সা দুরে যাইয়া লুকাইয়া! দীড়াইরা 
স্হিয়াছেন। সুবিধা পাইলেই আসিবেন মনের এই ভাব। অমোঘের 

বঅর্দিন উপস্থিত, কাজেই ুবিধাও উপস্থিত হইল। প্রভূকে কোন 

খ/ঞজন পরিবেশন করিবার জন্য সার্বভৌম দ্বার ত্যাগ করিয়া! তাহার 

পার্থে যে পাকশাল।! ছিল সেখানে প্রবেশ করিলেন। অমোঘ 

এই স্থযোগে অমনি ছুটিয়া .আইলেন। সার্বভৌমও অমোঘ দ্বারের 
নিকটে আজিতেছেন দেখিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন কিস্তু অমোঘ 
ব্যাপার কি দেখিল। দেখিল যে, প্রভু বসিয়া! ভোজন করিতেছেন। 

এখন আমাদের প্রভূ ভক্তের অন্থরোধে অমানুষিক ভোজন করিতেন । 

সার্বভৌম প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইবেন বলিয়। দশ বার জনের অন্ন 
প্রস্তত করিয়া সমুদয় পাতে ঢালিয়! দিয়াছেন। অমোঘ দ্বারে আসিয়া উকি 

[মারিয়া দেখিল, সার্বভৌমকে দেখিয়। পলায়ন করিল । বু যাইবার বেল! 

কথা বলিয়া দৌড় মারিল যে, “বাপরে বুধ. কা. সূন্যাসী এত ভাত, 

খাইবে 2” ৃ 

এ কথা প্রন কাঁণে গেল । তিনি একটু হাস্য করিলেন। কারী 
লাঠি লইয়া অমোঘের- পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, সে পলায়ন" করিল । 



ভট্টাচাধ্য তখন জাঁমাতাকে গালি ও শাপ দিতে দিতে প্রত্যাবর্তন করি- 
লেন। জামাতাঁর ব্ঢ়বাক্য “সার্বভৌমের ভ্দয়ে শেলের স্ব্ধপ 

বিদ্ষিরা ট্প্লাছে । প্রভু একা না আইলে তাহাকে, ভাল করিয়। খাওয়া- 
ইতে পারিবেন না, এই নিমিভ প্রভুর সঙ্গী সন্্যাসীগণকে পৃথক নিম- 
ত্রণ করিস্মুছেন। মনের সাধ এই যে, কান্দিয়! কাটিয়া প্রভুকে সমুদাক্ 
অন্ন খাঁওয়াইবেন। এই নিমিত্ত যথেষ্ট অন্ন রন্ধন করিয়াছেন। এখন 

কি না, তাহার জামাত! প্রভুকে এরূপ ছুর্্বাক্য বলে? সার্বভৌম গালি: 
শাপ দ্বিতে লাগিলেন, তাহার জরীও মনে দারুণ ব্যথা পাইয়া বক্ষে 

করাঘাত ও বারশ্বার প্ষাঠী বিধবা! হউক” বলিতে লাগিলেন। প্রভু 

ছুই জনের ছুঃখ দেখিয়া! ভয়ে ভয়ে সার্বাভৌমের প্রকৃতই সাধ পুব্রা- 
ইয়! ভোজন করিলেন। যদি অমোঘ এই ছুর্বাক্য না বলিত, তবে 
হয়ত প্রভু অত ভোজন করিতেন না। তাই বলি শুভক্ষণে অমোঘ 

প্রভৃকে বূঢ়বাক্য বলিয়াছিলেন। প্রভু আচমন করিলেন, তখন সার্বভৌম 

তাহাকে তুলসী সুগ্ররী, এলাচী, লবঙ্গ প্রভৃতি মুখশুদ্ধি দিলেন, শ্রঅঙ্গে 
চন্দন মাথাইলেন, গলে মাল্য পরাইলেন। পরে ছুটি চরণ ধরিয়! পড়িয়! 

বলিলেন, *প্রভু ক্ষমা কর, আমি তোমাকে নিন্দা করাইতে বাড়ী আনিয়া- 

ছিলাম। আমার গৃহে আমার জামাতা তোমাকে কটু বলিল, ইহ! 

হইতে আমার মরণ শত গুণে ভাল।” শ্রীগৌরার্দ হাসিয়া বলিলেন, 

“অমোঘের একটুও দোষ নাই। €স যাহা ন্যাধ্য তাহাই .. বলিক়্াছে। 
তোমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করাইরা সন্যাসীর ধর্ম নষ্ট 

কর, অখমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করি।” ইহাই বলিয়া 
অমোঘের কাধ্য হাসিয়া উড়াইয়। দ্িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বাসায় চলিলেন, 
সার্বভৌম চুপে ছুপে পশ্চাদগাশী হইলেন। প্রভ্ বাসায় গমন 
করিলে সার্বভৌম আবার প্রভুর চরণ ধরিয়া! পড়িলেন, ন্সবার ক্ষম! 
মাগিলেন। প্রভু তখন গভীর হইয়া নানারূপে ভঙ্ট।চাধ্যকে বুঝা ইলেন,. 
বুঝাইয়! বাড়ী পাঠাইক্া! দ্িলেন। | 

ভট্টাচার্য্য বাড়ী ফিরিয়া আইলেন, কিন্ত শাস্ত হইয়া আহিলেন না।. 
প্রভুর ক্কপা্স ভট্টাচার্য্য এখন বড় সুখে আছেন । শুদ্ধ তাহা নয় এখন 
বুঝিযাছেন যে, পুর্বে যখন, নাস্তিক ছিলেন তখন বড় ছুঃখী ছিলেন।.. 

পুর্বে তাহা জানিতেন না, স্বীকার করিতেন ন1। পূর্বে ভাবিতেন যে, ্ তনি: না. 



তাহার*নাস্তিকতারপ জ্ঞান লইয়া! বড় আনন্দে আছেন, এবং যাহারা 
ভগবদত্ভক্তি চট্চা করে তাহারা বড় হুঃখী । এখন গ্রেম-সুধা আস্বাদ 

করিয়া খশ্বর্যের তাবত স্থখের উপরে তাহার দ্বণা হইয়াছে ।. এই অমূল্য 
সম্পত্তি তাহার . শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে । তাহাকে একটু ভাল করিয়া খাও- 

যাইয়া তাহার ক্িছুখণ শোধ দিবেন। আবার এই প্রিয় বস্তটি তাহার 
বিশ্বাসে অখিল ব্রন্গাণ্ডের অধিপতি । সার্বভৌম কোন ক্রমেই আপনাকে 

সাঁন্ঘনা করিতে পারিতেছেন না, প্রভুর কথা তেও শান্ত হইতেছেন 

না। বরং প্রভু বত অমোঘধের কথা হাসিয়! উড়াইয়! দিতেছেন, সার্বব- 

তৌনের ততই ঠাকুরের ওদার্ধ্য দেখিয়া আ'ত্মগ্।নি উপস্থিত হইতেছে । 
ষাঁচীর মাতারও সেইরূপ । নভুবা তিনি আপনার কন্যা বিধবা হউক, এ 
কথ? বলিতেন না । 

সর্বভৌম গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, করিয়া! স্ত্রীকে ভ।কাইলেন। 

বলিতেছেন, “মনের কথা শুন । প্রভূর নিন্দা শুনিলে ছুই প্রায়শ্চিত্ত আছে। 

যে নিন্দা করে তাহাকে বধ করা, নতুবা আপনি প্রাণত্যাগ করা । কিন্ত 
ছুই কাধ্যই পাপ, অতএব উহা করিব না। তবে উহার (অর্থাৎ অমোঘের ) 

মুখ আর দেখিব না। উহারে আমি ত্যাগ করিলাম। ষাঠীকে বল যে 
তাহার স্বামীকে ত্যাগ. করুক। সে মহাপতকী, এরূপ স্বামীকে ত্যাগ 

করিতে হয়। যথা, পতিস্ত পতিতৎ ভজেৎ, এই শাস্ত্রের বচন।” 

হুতভাগিনী ষাঁঠী বাড়ী বসিয়া! প্রোদন করিতে লাগিল, অমে।ঘ ভয়ে 

দে রাত্রি আর বাড়ী আসিল না। ভট্টাচার্য্য ও তাহার ঘরণী সমস্ত দিবস 
€ভাঁজন করিলেন না, নিশিযোগেও উপবাস করিয়া রহিলেন। তাহার 
ভগ্লিপতি গোপীনাথ কত প্রকার বুঝাইলেন, তাহাতেও শান্ত হইলেন ন1। 

'অমোঘ যেখানে রাত্রিতে. ছিলেন, সেখানে তাহার ওলাউঠা রোগ হইল । 

অতি প্রত্যু্ধে পীড়া হইল, হুইবা মাত্র মৃতপ্রায় হইলেন। সেই সংবাদ 

ভট্টাচার্যের নিকটে আইল । নার্রভৌমের তখনও অন্তরের ব্যাথা যায় 
কাই ॥ তিনি এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, বিধি আমাফে 

দয় . হইয়। আমাকে আমার. বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। 'তাহার 
. ক্ষন্দ্র,ফল সে ভোগ করিবে, আমি কি করিব £.. শ্বীভগবানের নিকটে 

, অপরাধ, করিলে তাহার ফল সদ্য ফলিম্া1 থাহকে।” ইহাই বলিয়া শান্ত 

হইতে ছুটী বচন পাঠ. করিলেন ।  ::. । 



যদিচ সার্বভৌমের মন অবশ্য. তখন কোমল হইয়াছে, কিন্তু মনে 

ভাবিলেন এ সমুদয় শ্রীভগবানের কাধ্য, তিনি আপনি ইভার কি করিতে 

পারেন, প্রভুর যাহ! ইচ্ছ। হয় তাহাই হইবে। জ্রীগৌরাক্গ যাহা ভাল হয় 

তাহ।ই করিবেন, ইহাই ভাবিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়!, নানাবিধ ভাবে 

বিলোডিত হইতে লাগিলেন। তবু অমোঘের নিকটে গমন করিলেন ন1। 
ভ্টরাচার্য্য অমোঘের €কোন সাহাধ্য করিলেন ন1! দেখিয়া, গোপীনাথ গরভূর 

নিকট দৌড়িলেন। প্রভু গোপীনাথকে দেখিয়াই ব্যস্ত হুইয়। সার্কভৌম 
শাস্ত হইয়ছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন যে, 
সার্ধভৌমের মনের দুঃখ এখনও যায় নাই, আর সেই নিমিত্ত তাহারা জী 

পুরুষে কল্য দিবানিশি উপবাস করিয়া! আছেন এখন অমোঘের 

ওল।উঠা হইয়।ছে, হইয়া মরিতেছে, তবু ভট্টাচার্য্য তাহার তল্ল।স লয়েন নাই। 

প্রভু বলিলেন, “কি! অমোঘের.ওল(উঠা হইয়াছে, অমোঘ মরিতেছে, 

তুমি ৰবল কি? চল চল শীঘ্র আমারে তাহার নিকট লইয়া চল।” ইহাই 
বলিক়। প্রভু প্রোপীনাথের সঙ্গে, অমোঘ ধেখানে পড়িয়া মরিতেছে, ০খ।নে 

পমন করিলেন। প্রভু বিহ্যতের গতিতে গমন করিলেন। দেখেন 

অমোঘের আস্তমকাল উপস্থিত! প্রভূ কি করিলেন শ্রবণ করুন-_. 
শুনি কপাময় প্রভূ আইল ধাইয়া। 

অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয় ॥ 

সহজে নির্মল এই ব্রাঙ্গণ হৃদয় । 
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থল হয় ॥ 

মাৎসর্য্য চগ্ডাল কেন ইহ বসাইল। 
পর্ম পবিত্র স্থান অপবিত্র কল ॥ 

সার্বভৌম সঙ্গে তোম।র কলষের ক্ষয়। 

কল্পষ ঘুচিলে জীবে কষ নাম লয় ॥ 

উঠহ অমোঘ তুমি লহ কৃষ্ণ নান। 

অচিরে তোমারে কপ করিবে ভগবান ॥ (চরিতাখুত ) 

প্রভূ হুঙ্কার করিয়া এই কথা বলিবা মাত্র, অমোঘ, ধিনি মৃতের সায় 
পড়িয়া মরিতেছিলেন, অমনি উঠিলেন। উঠিলেন তাহা! নয়,*একেবারে 

| উঠিয়া ঈাড়াইলেন। অমোঘের এক তিলের মধ্যে শরীরে প্বাভ' [বিক শত্তি 

উপস্থিত হইয়াছে । অমোঘ. উঠিয! দাঁড়াইয়া, পরুষণ” প্রুফ, (কলিতে 



চা হর 8454 অমোনের নৃত্য মি 

লাগিলেন । অমনি নয়নে ধারা, আইল, অঙ্গ পুলকিত হইল, আর অমোঘ 
তখন ছুই বাহু তুপিক্সা “কু” “কষ” বলিয়া! নৃত্য করিতে লাগিলেন! 

প্রভু মধুর হাসিক্া! অমোঘের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন । অন্ঠান্তয 
সকলে বিস্মিত ও বাক্য শৃন্ত হুইয়৷ প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। অমোঘ 
একটু নৃত্য করিয়া মনে ভাবিলেন যে, তিনি বড় অপরাধী, তাহার, নৃত্য 
এক প্রকার বিড়থনা। তখন প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া! বলিলেন, 

প্রভু ! অপরাধীকে ক্ষমা কর।” প্রভূ তখনই তাহাকে প্রসাদ করিতেন, 
কিন্ত অমোঘ সে অবপর দিলেন না। আবার উঠিয়া! বলিলেন, “এই মুখে 
তোমার নিন্দা করিয়াছি, এই সুখই অপরাধী,” ইহ] বলিয়। আপনার মুখকে 
দণ্ড করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ দুই হাতে ছুই গালে চড়াইতে লাগিলেন 
ঘোরতর চড়ের প্রতাপে মুখ ফুলিয়! উঠিল। তখন প্রভূর ইজিত পাইয়া 
গোপীন।থ অম্োঘের হাত ধরিলেন, ধরিয়া আর আপন গ্রাল চড়াইতে 

দিলেন না । অমোঘ তখন প্রভুর পানে কাতর ব্দনে চাহিয়া রোদন করিতে 

লাগিলেন। প্রভু সজল-নয়নে অমোঁঘের গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, 

"অমোদ ! তোম।র অপরাধ নাই । তুমি সার্বভৌমের জামাতা, সহজে 
আমার অতি স্গেহের পাত্র । তুমি ত তাহার পুত্র সঙ্বন্বীয়, কিন্তু সার্ব- 
ভৌমের গৃহের দাস দাসী, এমনকি কুকুর পর্য্স্ত আমার প্রিক্স, তুমি স্বচ্ছন্দ 

' হও, কৃষ্ণ নাম লও 1৮ তাহার পরে প্রভু বলিতেছেন, “চল, সার্ধভৌমকে 
সাম্তদনা করি গিয়া, ইহাই বলিয়া গোপীনাথের সহিত সার্ধভৌমের গৃহে 
চলিলেন। এই সমুদয় কাণ্ড দেখিয়া ও শুনিয়া সার্বভৌম আনন্দ ও 
বিস্ময়ে জড়ব্ হইক্সা আছেন, এমন সময় প্রভূ সন্মুখে উপস্থিত। গ্রাভৃকে 

দেখিয়া তিনি উঠিয়া গলায় বসন দরিয়া প্রণীম কুরিলেন। প্রভু তীহাকে 
উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, ভট্টাচার্য ! অমোঘ 
বালক, তাহার "আবার দে'ষ কি? তাহার উপর আর রাগ করিও না, 
শীস্র যাও শ্রীমুখ দর্শন কর্, জান কর, আহার কর, তবে আমার 
সস্ভোষ।” সার্বভৌম আবার চরণে 'পড়িলেন, আবার পড়িয়া বলিতেছেন, 
“অমোঘ যেমন তোমার চরণে অপরাধী তেমনি মরিতে ছিলি, তুমি তাহাকে 
কেন বচাইলে ?* . ইহাতে প্র ভষ্টাচার্য্যকে আবার উঠাইলেন। বলিতেছেন, 
অমোঘ তোমার বালক, তুমি তাহার পিতা, তাহার দোষ লইতে পার না। 

. তাহে €স আবার পরম বৈষ্ণব হইক্সাছে। এখন তাহাঁর সমুদ্রায় অপ-.. 



অমোঘ গোর-ভক্ত | | ঞ ১১১ | 

রাধ গিয়াছে, তুমি এখন তাহাকে প্রসাদ কর, আমার এই মিনতি ।” 
সার্বভৌম কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, প্রভু ! তুমি ক্কপা দ্বার সমুদায় 
জীবকে তোমার চরণে আকর্ষণ করিতেছ। আপনি এখন চলুন, আমি 

স্থান ও ঠাকুর দর্শন করিয়া আসি, আঁসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করিব।৮” প্রভু 

বলিলেন, “গোঁপীনাথ ! তুমি এখানে থাক, ভট্টাচার্য প্রসাদ পাইলে আমাকে 

ংবাদ দিবা,” ইহা! বলিয়! প্রভু স্বস্থানে চলিয়া গেলেন । তাই পুর্বে বলিয় 
ছিলাম, শুভক্ষণে অমোঘ ঠাকুরের ভোজন দর্শনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়| 
ছিলেন। তাহার এই দর্শন-ব্যাকুলতার নিমিত্ত ঠাকুরের উত্তম করিব! 

ভোজন হইল, স্বার্বভৌম আপনার ঠাকুরের চরণে কতটুকু ভক্তি আছে 
তাহ! জীবকে দেখাইতে পারিলেন, আর অমোঘ ভবসাগর পার হইলেন। 

সেই অমোঘ হইল প্রভুর ভক্ত একান্ত। 
| প্রেমে নিত্যকষ্ণ নাম লয় মহাশাস্ত ॥ (€ চরিতামৃত ) 

শ্রীকবি কর্ণপূর তাহার চৈতন্যচরিত কাব্যে ১৮ সর্গে ৩৮ শ্লোকে 

বলিতেছেন যে, জীব নান। কারণে প্রভুর অনুগত হইত। কেহ তীহার 
মধুর হান্ত দেখিয়াই চিরজীবনের কিস্কর হইতেনন। শুনিতে পাই প্রভুর সুখের 
মধুর হাম্ত জ্যোৎস্না হইতে মনোহর ছিল । তাহার বাক্য অতিশয় 
মধুর ছিল, তিনি প্প্রিক্স ব্যতীত অপ্রিয় বলিতেন ন। প্রকৃত পক্ষে তাহার 

প্রেম চক্ষে তিনি সকলকেই ভাল, ভক্ত, সাধু. বলিয়৷ জানিতেন। প্রভুর 
আর এক অচিস্তনীর শক্তি এই ছিল যে, সকলেই ভাবিতেন যে, 
তিনি আর প্রভু এই ছইজনে যত প্রীতি এত আর কাহার সহিত 
নাই।” শ্রীভগবানের এই এক প্রধান লক্ষণ যে তিনি বহু-বল্পভ, আর 

তাঁহার বন্থু বল্লভ। 

ইহা! ছাড়া, প্রভু কখন কখন কাহারও মনস্কামনা সিদ্ধির 

নিমিত্ত " আলৌকিক কার্য করিতেন। কেহ গোপনে পুত্র কামন! 

করিতেন । প্রভুর সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ কি জান শুনা নাই। প্ররস্ভ 
তাহাকে ডাঁক!ইলেন, তাহাকে বলিলেন, পশ্রীজগন্নাথ তোমার মনস্কামন! সিদ্ধ 

করিকেন্টু, তোমার পুত্র হইবে ।” এই সমুদয় কার্ধ্য প্রায়ই গোপনে হইত, 
প্রভু জানিতেন আর বরপ্রার্থী জানিতেন। কিন্ত ছুই একটা কার্য্য " গোপনে .. 
হইবার সম্ভাবনা থাঁকিত না, তাহা! প্রকাশ হইক্সা পড়িত। যেমন অমোঘকে 

প্রাণ দান* আবার আর এক কাহিনী শ্রবণ করুন. উর 
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১৯২ + পুরীর কুপে জল । 

পুকুর, প্রভুর জ্যেষ্জাতা স্থানীয়, এম্ন কি বিশ্বক্ুপ্রে এক 
অংশ, তাহাতে বিজিত এক্প্র .কথাওআছে। প্রভু পুরীকে বড় মান্য 

করেন, আবার পুরীর যথাসর্ধস্ব ধন প্রভু । পুক্ী আপন মঠে বাঁস 

করেন, সেখানে একট কূপ খনন কর! হইয়াছে। প্রভু সেখানে গিয়াছেন, 
যাইয়া কুপের নিকট দড়াইয়াছেন । কূপের জল বড় মন্দ হইয়াছে ইহ! 
সকলে জানেন, প্রভুও জানেন। কিন্ত মনে একট অভিপ্রায় আছে, তাই 
প্রভূ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কুপের জল কির্ুপ হইয়াছে । পুত্রী বলিলেন, 

অতি অভাগীক্স! কূপ, জল অতি মন্দ, কেবল কর্দমমর । প্রভু শুনিয়া বলি- 
লেন, “একি অবিচার ? পুরী গোঁসাইয়ের কুপে জল ভাল নয়, শ্রীজগন্নাথ 
কি কৃপণতা করিবার স্থান আর পাইলেন না । পুরী গোসাঞ্চিন কুপের 

জল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তাই বুঝি শ্রীজগন্নাথ মায়! করিয়। 
জল এত মন্দ করিয়াছেন ।” ইহাই বলিয়া, হাসিতে হাসিতে কুপের 'ধারে 
ঈাড়াইলেন। এীড়াইয়া ছুই বাহু তুলিয়া প্রভু বলিলেন, “হে জগন্নাথ ! 
আমাকে এই বর দাও, যে তোমার আজ্ঞা গঙ্গাদেবী এই কুপে প্রবেশ 
করেন ।৮ প্রন্থু আমোদ ভাবে, বলিলেন, ভক্তগণও কতক সেই ভাবে লই- 

লেন। তবু প্রভু কথ! কহিলেন বলিয়া, সকলে হরিধবনি করিয়া উঠিলেন। 
প্রভু বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । পর দিবস প্রাতঃকালে পরমানন্দপুর্ী 
দেখেন যে তাহার কুপ অতি পবিত্র জলে পুর্ণ হইয়াছে । 

| আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ | 

পুরী গোসাঁই হইল আনন্দে অচেতন ॥ 
সবে বুঝিলেন যে, কুপে শ্রীগন্গাদেবী আগমন করিয়াছেন । 

_. প্রভুর নিকট এই সংবাদ গেল, তক্তগণ মিলিয়া গঙ্গার স্তব পড়িয়া 
পড়ি কূপ প্রদক্ষিণ আর্ত কক্িলেন ॥ প্রভু আইলেন, সকলেই সেই 
ক্পে স্নান করিলেন | | 0 | 

প্রভু -যে নিতীস্ত একা আছেন তাহা নহে, নবন্বীপবাসী প্রায় শত ভক্ত 

তবু প্রভুর সঙ্গে রুহি! গিক্সাছেন । ইহা! ব্যতীত পুরী ও ভারতী প্রস্থৃতি 
দশজন অতি প্রধান সন্ন্যাসী প্রভুর পরিবারের মধ্যে গণ্য এসমন্তই 

প্রভু পালন করেন। অর্থাৎ তাহার গণ বলিয়া তাহারা অতি সমাদনে 

সেখান বাল কলেল 7. ডাহা আ'প্নারাও সকলে এক এক জন ভূবন পবিত্র 
-কত্িবার শক্কিসধরেন্ । প্রতাপরুত্র- শ্রীগৌবাঙ্গেহ শরণাঁগত' হইলে উত্ভি- 
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খাসী মাত্রে স্তাহাঁকে শ্রীভগবান-নূপে পুজী করিতে: লাগিলেন 1. তু একজন 

প্রদ্ুর বিপক্ষ বহিলেন। তাহার নাম শিখি মাহি, . এখন তাহার অত্যড়ূত 

কাহিনী শুহুন। 

শ্রীচৈতন্য চরিতাৃতে লেখা আছে যে, শ্ীগৌরাঙ্ খে নিগু় র্স লীব- 

গণকে প্রদান করেন, তাহা সম্যক্রূপে আস্বাদন কেবল সাড়ে তিন জন 

মাত্র করিয়াছিলেন, যথা সরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখি মাহাতি ও 

মাধবী দামী । আর তীহার ভক্তগণ অধিকার অনুসারে এই রস ভোগ করিয়া- 

ছিলেন। সাড়ে তিন জন বলার তাঁৎপর্য্য এই যে মাধবী দাসী স্ীলোক। 

শিথি মাহাঁতি, সুরারি মাহাতি, ও মাধবী দামী, তিন ভ্রাতা ছিলেন । 

মাধবী দাপীকে ভ্রাত। বল।র উদ্দেশ্য এই ষে তিনি পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত 

ছিলেন, ও পুরুষের ন্যায়.তপস্যা করিতেন। এই জন্য লোকে ঠাহা- 

দ্িগকে তিন ভ্রাতা বলিত। “ভ্রাতৃদ্বয়ও ভগিনীকে ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার 

ও শ্রদ্ধা করিতেন । শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে শিখি মাহাতি লিখনাধিকা'রী 

ছিলেন। এরূপ প্রথ। বরাবরই চলিয়। আসিতেছে যে, শ্রীমন্দিরে এপ 

এক জন লেখক থাকিতেন্। এই লেখ! বরাবর, চলিয়। আসিতেছে, ঘর, 

এই লেখা দেখিয়া উৎ্কলের ইতিহাস-সম্পূর্ণ রূপে জান। যায়। .. 

প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙগ নীলাচলে আসিয়া তিনি কয়েক সপ্তাহ তথাক্স 

থাকিয়। দক্ষিণে গমন করিলেন, তখন, নীলাচলবাদীগণ শুনিলেন ঘে, 

এক জন সোণাঁর বরণ নবীন সন্গ্যাসী নীলাচলে আসিম্মাছিলেন, তাহাকে 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্বর ভগবান বলিয়া! জানিয়া তাহার চরণে শরণ লই- 

কাছে । 

এইরূপ অন্যান্য নান৷ রর দেবি গুনিযা নীল(চলের প্রধান প্রধান 

যাবতীয় লোক প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন ।কবে 

প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিতেন এই ভাবিয়া সকলে পথ. পানে 

_ চাহিয়। পহিলেন। এন সমর প্রত দক্ষিণ হইতে নীলাচিলে, পুভ্যাগমন 

. কবিলেন। সে. রাত্রে প্র, সার্বভৌম ভষ্ট্রাচার্ষ্ের বাড়ীতে রহ! 

ঈনির প্রভাত, হইলে ভট্টাচার্য তাহাকে নূতন: বাসায় লইয়! গেলেন্। : 

5০১ শ্রদু নুতন, বাসায় উপবেশন করিলেন, আর. নীলাচলের ভাৰত, প্রধান 

রর পান লে লোক তাহাকে বর্ন করিতে চিল । প্রত্যেকে প্রন্ুর চরণে. প্রা 

কুপ্িতেছেন,এবআর. সার্রভৌম প্িদয় করিম দির, এই, স্ব 
০ নি ক. 4 ৮ 2 
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ছুই ভাই শিখি মাহাতি ও সুরারি মাহাতি- শ্রভূকে দর্শন করিতে চলিলেন: রি 
যখন শিখি ও মুরাৰি প্রভুকে প্রণাম করিলেন, সার্বভৌম তখন তাহাদের 
পরিচয় করিয়! দিলেন। ূ 

এই প্রভুকে তাহাদের প্রথম দর্শন। সম্ভবতঃ মাধবী জীলোক রাজি 
একটু দুরে দাড়াইয়। তখন প্রভুর দর্শন করিয়াছিলেন, কারণ্ তাহার! 
তিন ভ্রাতা সর্ধদাই একজ থাকিতেন। কিন্ত "প্রভুর কি.ইচ্ছ! বলা যাস 
না। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ভ্রাতাদিগের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গের কারণ হইলেন । 

আীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দর্শন করিঝা মাত্র কেহ তদ্দণ্ডে তাহাকে প্রাপ 
সমপণ করিতেন, কাহার কিছু বিলম্ব লাগিত। কাহার হৃদয়ে দর্শন ফল 
| ক্ছিই হইত না। মুরারি: ও মাধবী দাসী প্রভুকে দর্শন মাতে কুল শীল 
হারাইলেন, কিন্তু শিখি মাহাতি যেমন শ্েেমনি রহিলেন 1. 

সুকারি ও] মাধবী জ্যেন্ত শিখিকে 'গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

প্দাদ।, ! তুমি প্রভুকে কিরূপ দেখিলে %* তাহাতে শিখি মাহাতি বলিলেন 

যে, “পরম সুন্দর, পরম চিত্ত আকর্ষক, ও পরম ভক্ত।” তাহাতে কনিষ্ঠ 

ছই জন অন্তরে ব্যথা পাইয়া বলিলেন, “তুমি বল কি? উনি যে শ্রীরুষ্ণ 
উনিই ত জগন্নাথ, তুমি কি তাহ! টের পাও নাই?” ইহাতে শিখি একটু 
হাস্য করিয়া কহিলেন, "সন্্যাপী আমাদের ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই, 

7কিস্ত তাহাকে জগম্নাথ বলিলে আমরা ০ নিরুট অপরাধী হইব। 
টং ঈশ্বর জ্ঞান মহাপাপ |” 

ইহাতে, কনিষ্ট ছুই ভাই মর্মাহত হই নিক চরণ শ ধনিয়া বলিলেন, 

“তোমার : এরূপ: ছম্দতি কেন ;হইল.? শ্রীভগন্নাথ ত্বম্ং আপগিয়াছেন, 
টিটি ভুমি চিনিতে পাঁরিতেছ ন1 £”. ূ 

শিখি মাহাতি বড় বুদ্ধিমান, ও. পণ্ডিত লেখক ৷ তিনি কনিষ্ঠ ভাতা দ্বয়ের 

বব দেখিঝা ক্ষোভ কলিম্া বগিলেন,, দহে ছূর্ববলচেত। ভ্রাতৃগণ ! 

 সঙ্গযাপীে অগস্লাথ বজিতেছ্ছিস ? তোদের গতি কি হাইবে ?. একি বিড়ম্বনা, 
আমি কি জগগ্নাথের নিকট ক অপরাধী | হইছি ৮ ইহাই বলিয়া! 
তি, বোধন করিতে লাগিলেল, |. | 

এইকপে ভ্রানৃঃবিচ্ছেদ হ্ইক্সা গেল মাধবী ও. রাজি দিব! নিশি €গৌনাঙ্ 
 ভক্বন: করিতে লাগিলেন, আর শিখিও . প্রত্যহ: যাইিয়। অগ্বশ্নাথের 'ন্চিকট 

স্কনিষ্ঠ ছুই ভ্রাতাঁর মিষিত্ত লিবেদন করিতে লাগিলেন, ক্ষন ছই, জনে 



-. কী, 

1শাখ মাহা তিক প্রাত আীগেরালের কপা। ১১৫. 

জীগৌরাঙ্গের নিকট কিছু বলিতেন না। তাহার! তাবিলেন, সমগ্স হইলে 
প্রভু আপনা হইতে: তাহাদের জ্যেষ্ঠটকে ক্কপা করিবেন ।.পাছে শ্রীগৌরাঁক্ষ 
সম্বন্ধে কোন রূঢ় কথা শ্রবণ করিতে হয়, এই ভয়ে ছুই জন জ্যেষ্ঠের, 
সঙ্গ একেবারে ছাড়িলেন। শিখি কনিষ্ঠছয়কে অনেক তাড়না করিয়া দেখি- 
লেন, তাহঃদের গৌর-রোগ মঞ্জাগত হইয়াছে, শেষে তাড়ন। ছাড়িলেন। 
এমন কি পরস্পরে মুখ দেখা দেখি বন্ধ হইল । 

ইহাতে অবন্ত শিখি মাহাতির দিন দিন প্রীগৌরাঙ্গের উপর ভক্তি 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল না, বরং হ্শস হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, 
এই সন্যাসী ঠাকুর আসিয়া! তাঁহার ভ্রাতৃছয়ের সর্ধনাশ করিলেন ও তাহা. 
দের ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ঘটাইলেন।.. তিনি শ্রীগৌরাজের দিকে চাহিতেনও না, 

যাইতেনও না। এমন কি তিনি প্রভুর মন্ত বিরোধী হইয়া পড়িলেদদ। . 
এক দিন শিখি “মাহাতি নিশি শেষে শয়ন ঘর হইতে চিৎকার করিয়! 

মুরারি ও মাধবী বলিম্বা ডাঁকিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের কাতর আহ্বান 

শুনিয়া মুরাঁরি ও মাধবী উভয়ে তাহার গৃহে ধাবমান: হইয্লা দেখেন, “শিখি ' 
মাহাতি বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাহারা হই জনে গৃহে প্রাধেশ 
করিলে শিখি বাহু পশারিয়া তাহাদের ছুই জনকে হৃদয়ে লইয়া গল! 

' ধরিয়া রোদন, করিতে. লাগিলেন । এত নব্োদন করিতে লাগিলেন € যে, 

কিছু প্রকাশ করিয়া! বলিয়া, উঠিতে পারিলেন নঃ। ্ 
কনিষ্ঠ ছুই জনে জ্যেষ্ঠের রোদন দেখিয়া বুঝিলেন হে, উহ! ছুংখের জনান 

নয়। তখন সেই পুর্বকার পরস্পনে . গাড় প্রণয় আসিয়া সকলকে অভিভৃত 
করিল। “তিন ভ্রাতা পরম্পরে আলিঙ্গিত হইয়া! বিহ্বল হইয়া এইক্নপ কিছু- 
কাল নিশ্চেষ্ট রহিলেন। শিখি মাহাঁতি ক্রমে ধৈর্য্য ধরিলেন, পরে ' ধীরে; 

ধীরে গদ্গৰ হুইয়া বলিতেছেন, “তোমাদের ভীগৌরাঙগ, ভোক্মাদের অনুরোধে, 

অদ্য আমার "নিকট . প্রকাশ হইয়াছেন।” ইহাই" বলি্ব। আবার নীরব 
হইলেন।- বেগ সম্বরথ করিতে শিখি: মাহাঁতির, আবার কিছু সময় গেল। 

তখন বলিতেছেন, “আমি..এই মাত্র স্প্রে দেখিলাম যে, তোমাদের শ্রীগো রা”: 
প্রত্যহ ঘেব্ুপ দর্শন করিয়! থাকেন, সেইন্প প্রগন্সার্থ ঈর্শন কপ্সিতেছেন। রং 

এমন সমস্ন তিনি: ধীরে ধীরে জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ করিলেন 1 প্রবেশ . 

হইলেন 1 এইরূপ. -বারম্বার় জগদ্গাথের অঙ্গে বপ্রবেশ রর 

করিতে ও. ভু হইতে হি হইতে লাগিলেন য ধন “যাহিকস হয়েও খনি 



টি : শিখিকে আলঙন প্রদান । 

'আমার দ্রিকে চাহিয়া একটু হাস্ত করেন। তাহার পরে আমার নিকটে 
আসিলেন, আসিয়া আমাকে, বলিলেন, : “তুমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ, 
এস, তোমাকে আলিঙ্গন করি, ইহাই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধরিলেন ৷” | 
শিখি এই কথ। বলিয়। মুচ্ছিত হইক্স। পড়িলেন। 
ছুই অহজের সন্তর্পণে শিখি মাহাঁতি চেতন পাইয়া আবার বলিতেছেন, 

পভাই, এখন কিছু দেখিতে পীইতৈছি না, আমি কেবল চতুর্দিকে গৌরময় 
দেখিতেছি। ভাই, আমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ বলিয়! তোমাদের 
প্ীগৌরা্দ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। বস্ততঃ আঁমি তোঁমাদের জগ্রজ, ইহ 
ব্যতীত আমার আর কোন সম্পত্তি নাই।. ভাই, তোমাদের হইতেই আমি 
গৌরাঙ্গ পাইলাম 1” ইহাই বলিয়া শিখি আনন্দাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন । 

তখন মুরারি ও মাধবী বলিলেন, “এই প্ররত্যষে শ্রীগৌরাক্গ গরুড়ের 
পার্থ দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। .চল, আমরা সকলে 
সেখানে যাই ।” ইহাই”বলিয়! তিন ভ্রাতা প্রীগৌর্যক্ষের নিকট গমন করিলেন । 

 স্বাইয়া দেখেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন 
নয়ন হইতে শত শত প্রেম ধারা পড়িতেছে। গরুড়ের নিকট যে গর্ভট 

আছে, উহা নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।. ইহারা তিন ভ্রাতা গমন 
করিয়া একটু টুদৃরে ফঁড়াইয়া৷ এক দৃষ্টে মহানন্দে প্রভুকে দর্শন করিতেছেন 

*.. : এমন সময়-হঠাৎ প্রভু যেন চেতন! লাভ করিলেন । তখন তিনি তীহাদের মুং 
পানে চাহিলেন, চাহিয়া শিখি মাহাতিকে দেখিলেন। প্রতু তখন শি 

পু .মাহাতিকে অন্কুলি দ্বারা নিকটে আহ্বান করিলেন। শিখি ও তাহা' 

এটি অচেতন ' হইয়া পিত হুইলেন।, এইরূপ. অনেকক্ষণ রহিলেন। এ 

2 'জরাতাগণ প্রভুর নিকটে আইলেন।, আসিয়া তাহাকে প্রণাম করি 
“এ. বেন এই উদ্দেশ্য করিতেছেন, এমন সময় প্রভু জ্যেষ্ঠ মাহাঁতিকে বলিলেন 
চর ভুমি, মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ না? এস তোম্টৈ আলিঙ্গন করি ।” ইহা 

কি (শিয়া বাছু দ্বারা শিখি মাহাতিকে হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া ছুই জনে ভূতে 

রা দি ব্সরকাশে স্রীগৌরাঙ্গ শিখির প্রত্ত্যেক ধমনী দিয়া শরীরে প্ররেশ করিলেন 
মা শিখি চেতন, পাইয়া! আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, যেন: শতকোটা গোরা 
নি রন ঘেরিয়া ফোনিযাছেন।. এরই শিখি পরিশেষে বাম, রায় . সন্ধপে 
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কল টি 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 

শচী মাতার আজ্ঞা! লয়ে, সকল ভকৃত থেকে, 

চলিলেন নীলাচল, পুরে । 

নিখান গঙ্গাদাস, । অদ্বৈত আঁচার্স্য পাশ, 

মিলিল সকল সহচরে ॥ 

অদ্বৈত রিভাই সঙ্গে . মিলিল1 কৌতুক রঙ্গে, 

নীলাচল গথে চলি যাঁয়। 

অতি উৎকঠিত মনে, দেখিতে গৌরাঙ্গ চাদে, 

অনুরাগে আকুল হৃদয় ॥ 

পথে দেবালয় গণ, করি কত দরশন, 

উত্তরিল আঠার নালাতে -। ্ 

সকল ভকত লাখে, কীপ্ডন, করিক্সা পখে, 
. যায় সব গৌরাঙ্গ দেখিতে & | 

কীন্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিষোল,. 

অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচেন। রঃ 

ঈপ্গনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচলবাসী শুনি, ... 
দেখিধারে ধায় আগে পাছে ॥ 

গুনিষ়া। গেখরাক্গ হরি, নক্সপাদি সঙ্গে কি, 
পথে আসি দিল দরশন। 

, মিলিল সবার সঙ্গে, . প্রেমে পরিপুর্ব অঙ্গে, 

এ ূ প্রেম দাসের আনন্দিত মন ॥ | 

নীলাঁচলে প্রভূ দোল যাত্রা উৎসব. করিলেন, উনবীপে সেই দিনে তাহার 

বন্য উৎসব চি ইইল। রথের সময় হুইল, নবদ্বীপের- ভক্তগণ নীলা- 

'চলে 'আসিতে ব্যস্ত হইলেন। . ঠাকুরাণীগণ সেবার : বলিয়া উঠিলেন যে, 

তীহাবাও শ্রীনিমাই টাকে দেখিতে যাইবেন। যদিও তখন পথের ভয় 

অনেক কমি গিয়াছে, তবু বিংশতি দিনের দুলে ভ্রীলোক সঙ্গে, করি 

ুগ্ষম পথে যাওয়া: সৌঁজা কথা নয়। কিন্তু ঠাকুরানীগণ... নিতাস্ত' ব্য 

হইলেন, তাহাদের, পতিগণ: বৈষ্ণব, ভাল মান্য, তাহাদিগতক' ওরাধ. কৰিং 
:সী্িলদ না ). সতকবাং রী পুষে বৃহৎ এক দল নীলাচলের বালী হইলেন ॥/ 1 

 স্বাহারা প্রধাাহীর। দিন স্থির করিবার নিমিত্ত, শ্রীঅদৈতোর + বাড়ী 



গ্রমন করিলেন। দিন স্থির হুইল। "শী মাতাকে প্রণাম করিয়া ও শডী 
দত্ত নিমাইয়ের প্রিয় বস্ত সঙ্গে করিয়া, জ্রীহরিধবনি করিতে করিতে 

নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ চলিলেন। তাহার যাইতে 
নিষেধ ছিল, কিন্ত তিনি রা রা সে আজ্ঞা পাঁলন করিতে পারি - 
লেন না। "অতএব শ্রীনিতাই তাহার গণ সহ চলিলেন। শ্রীবাস ও তাহার 

শ্হিণী মালিনী চলিলেন। আচাধ্যরত্ব ও তাঁহার. গৃহিণী, অর্থাৎ শচীর 
ভগ্নী চলিশেন। শচী দেবী গমন করিলেন না বটে, কিন্তু তাহার প্রতি- 
নিধির স্বরূপ তাহার... .ভগ্মী ও মালিনী চলিলেন।. খণ্ডবাসীগণ . চলিলেন, 

কুলীনগ্রাম-বাঁসীগণ চলিলেন ও পষ্ট ডোরী লইলেন। শিবানন্দ নেন. সস্ত্রীক 
চলিলেন, তিনি সকলের প্রতিপালক । তিনি প্রত্যব্দ সকলকে লইয়। যাইবেন 

বলিয়া অগ্র হুইতে পথের সন্ধান, বাস! স্থান নির্ণয় করিয়! রাখিয়াছেন । 

শিবানন্দ সেন গৌর লীলার প্রধান সহায়। শিবানন্দ. সেন গৌর 
ব্যতীত আর কোন ঠাকুর জানেন না, শিবানন্দ সেনের পুত্র কর্ণপুর চৈতন্য 

চরিত কাব্য, চৈতন্ত চন্দ্োদয় নাঁটক লিখিয়৷ জগতে গৌর-লীলা . প্রচার 
করিয়াছেন ।. তাহার গোষ্ঠী হইতে যে গৌর কথা লেখ! হইয়াছে; সে সমু 
দায় প্রায় সাক্ষান্র্শন করিয়া । কবিকর্ণপুর গৌরব করিয়া তাহার গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে; এইক্দপে তাঁহার পিতা সহজ সহম্র লোক পথে পালন 
করিয়া প্রভুর সমীপে লইয়া ঘাইতেন।: তিনি এইরধী করি . পালন 
করিয়া লইক্স! না গমন করিলে, বহুত লোকের সেই হূর্গম ও বহু দুরের 
পথে.. প্রভুর নিকট যাওয়া হইত না।' শিবানন্ স্ত্রী পুত্র লইয়! যাই তেছেন, 
'অস্তান্য বৈষ্ঞবগ্ণ পরিবার সহিত চলিয়্াছেন। এমন সময় পথে “একা. 
মষ্টপালের হন্ডে পড়িলেন। এই. ঘষ্টপাল পুর্বে রাজার এক জন্ মন্ত্রী ছিল। 
পূর্বে এখন সেই... কাটাকাটার সময্স ঘাঁট রক্ষার ডার-প্রাপ্ত হুইয়াছে + 
সঙ্গে .বডুতর শেক. ও সৈন্য সাঁমস্ত- আছে, সেই ,সমন্স বাজা'যুদ্ধ বিগ্রহ 
ব্যাপৃত খাঁকাক় এই. ঘষ্টপাল বিষম অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। গোঁড়ীক় 
ভক্ষণ পাইয়া বলিল যে, তোমাদের _ প্রত্যেক জনের (এক এক: মুদ্রা 
ববিয় পারের কড়ি লাগিবে। শেষে বলিল যে, তোমর! কড়ি না. দিয়া... 
পা হই থাকো, অতএব এ পর্্স্ত যত ঘাটে এইরূপে বিনা মূল্যে পার হইয়া. 
আদিম, এ সমুদয় শোধ, করিয়া দাও।, ভুজগণ বলিলেন ধে তীহা-. 

দের কড়ি নাই। জাহান, .গৌকাঙ্গের, আশ্রয়ে. কিছু, নির্ভিক্ত . দেখাইলেন। ৃঁ 



তাহার ঘক্পালকে বলিলেন € যে, তিনি যদি এরূপ উৎপীড়ন করেন তবে, 
গৌরচন্্র, -ঘিনি স্বয়ং 'জঅগক্নাথ ও তিনি, তাহার কর্তী যে রাজ। প্রতাপক্ত্র 
তাহার সংত্রাতা,--তাহাকে দণ্ড দ্িবেন। বর 

ঘাটপাল ক্রুদ্ধ হইয়া শিবানন্দ সেনকে ধরিল, ধরিয়া কারাগারে পুরি 
দৃঢ়রূপে, নিগড়ে বন্ধন করিয়া রাখিল। এখন ভক্তগণের দশা ভাবিয়া 
দেখুন । তাহাদের সঙ্গে যে স্ত্রী পুত্র আছেন, তাহাদের কি ভাব হইল 

তাহা মনে অনুভব করুন। আরো! অন্ভভব করুন যে, শিবানন্দের সঙ্গে তাহার 

স্ত্রীও পুত্র। শিবানন্দ সেনকে যখন এইরূপ বন্ধন করিল ও কারাগারে 
পুরিল, তখন-অদ্বৈত প্রভৃতি হাহাকার ও রমণীগণ ক্রন্দন্ন করিতে লাগিলেন । 
অবশ্য ন্বানাহার.হইল না । সকলে, প্রভু, প্রভূ, বিয়। আর্তনাদ করিতে লাগি- 
লেন। -এইবূপে দিন গেল, রাত্রি হইল। সকলে উপবাস করিয়৷ পড়িয়া! 
আছেন। শেষে. অধিক রজনী হইল, কাহার নিদ্রা নাই। শিবানন্দ 
বন্ধন দশায় থাকিয়া গৌর'নাম জপ করিতে লাগিলেন। 

এমন সময় ছুই জন প্রহরী লো -লইপ়৷ আপিম্ম) তাহাকে বলিল ষে, 

“চল, তোমায় লইয়। ধাইতে আজ্ঞা হইয়াছে।” ইহা বলিয়া শিবাননোঁর 

বন্ধন খুলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয্া! ঘ্টপালের 'নিকটে লইয়া চলিল। 
শিবানন্দ সারা দিন ও অদ্ধ রজনী বন্ধন দশায় উপবাসে ও নানা চিন্তাক্স 
অভিভূত আছেন।.. এখন ভাবিলেন য়ে, তাহাকে বুঝি বধ কি প্রহার 

ক্ষরিতে লইয়! যাইতেছে । শিষানন্দ সেন গৌর-ভক্ত, তাহার চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়া, ঘাটপালের নিকট নির্ভয়ে চলিলেন। দেখেন, ঘাঁটপাল 

খট্টাপ্ন * উপর বসিয়া আছে। শিবানন্দ তাহার নিকট আইলে, দে তাহার 

পানে রুকন ভাবে চাহিয়া! বপিল, "তামর1 বলিলে তোমর! শ্রীগৌরাঙজের গণ 

আরে বলিলে তিনি শ্রীভগবান। আমর! উড়িয়া, আমর! জানি শীঙ্গগঞ্জাথই 
ভগবান * ভাল, তোমরা বল | দেখি ডনের জগমাথ বড়, বা এমনে 

গৌর বড় ?৮ উন ০ : ্ 
শিৰানন্দ সেন তাঁবিলেন' ষে যদি খলেন জগস্ধাথ বড়, ভবে ৷ খাটপাল 

. সন্ত হটুবে। আক যদ্দি বলেন, গৌরাঙ্গ বড়, তাবে আরো! ক্ষুদ্ধ হইরে। | 
_. শিবানন্দ, দেখিতেছেন, তাহাদের বড় বিপদ, সকলে ত্ী- "পু. লক্ষ ছুর্গম 

, পথের মাঝে দক্্য, হুত্তে পৃতিত, হুইক্লাছেন, এখন “কোন ক্রমে ছটা. মি 

- কৃ বলিস দ্মাপদের হাত হইতে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য । 



১২৩ ঘড়পংলের স্বাদ শন । 

আবার গোর অপেক্ষ। জগন্নাথ বড়, ইহা ব্লিতেও খুখে আইসে না। ইহা 

ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়ে অপরূপ ভাব উপস্থিত হইল। সেভাৰ 

কিবপ, না, যাহার শক্তিতে এক দিন হরিদীস,_যখন তাঁহাকে কাজি ধরিয়! 
লইয়| গিয়াছিল,-বলিয়াছিলেন যে,__. 

“খণ্ড খণ্ড করে দেহ যদি যায় প্রাণ। 

তবু না বদনে আমি . ছাড়ি হরি নাম ॥৮ 
সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া শি [বান বলিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ অপেক্ষ! 

আমার গৌর বড় ! | 

বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে ধিনি উভয় গৌর ও জগন্নাথকে ভগবান বলিয়া 
মানেন, সকলেই ববিতেন যে, উভয়েই সমান। কিন্ত শিবানন্দ গৌর 

উপাসক। তাহার কাছে গৌর সর্বাপেক্ষা বড়। তিনি যদি বলিতেন, 
জগন্নাথ ও গৌর উভয়ে সমান, তবে তাহার একটু ভয় করিয়া বলিতে হইত। 
তাই বলিলেন, গৌর বড়। : 

_শিবানন্দ যখন এ 'কথ। বলিলেন, তখন তাহার বিশ্বীস যে এ কথা বলিলে, 

হয় তাহার প্রাণ দণ্ড, না হয় অন্ত কোন গুরুতর শান্তি হইবে। কিস্তু তখন' 

' তিনি মনুষ্য ভাব অতিক্রম করিয়া দেবতা হুইয়াছেন। তখন গৌর-প্রেমে 
অভিভূত হইয়া, তাহার নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা আর স্থুখ নাই, 

ইহা ভাবিয়া! বলিলেন “জগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড় ।” যখন তিনি 
এ কথা বলিলেন, তখন তাহীর মুখের অপরূপ শ্রী হইল। তাহার তখন 
 বদমের যে শোভা হইল তাহা বর্ণন! দ্বারা প্রকাশ করা যাক্স না। 

ঘট্টপাল এই কথা শুনিয়া এক দৃষ্টে শিবানন্দের বদন নিরীক্ষণ কর্সিতে 
লাগিল। পরে যেন অভিভূত হইয়া, “আমাকে ক্ষমা কর”ঠবলিক়। তাহার 
চরণে পড়িল। ' তিনি সাধুগণকে: ছঃখ দিয়াছেন! এইরূপ মনের ভাবে 

ভয়ে ভয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, কোন নরসিংহ 

_আকারধারী এক বস্ত তাহাকে তর্জন করিয়া বলিতেছেন ণতুই আমার 
 (ক্তকে বন্ধন ও আমাঁর গণকে ছুঃখ দিতেছিস। এখন তাহাদের হঃখ 
মাটন কর, নতুবা তুই উপযুক্ত শান্তি পাইবি।* ইহা দেখিয়া ঘষ্টপাল 
ধড়ফড় কলি জাগিয়া উঠিয়া শিবা নন্দকে ভাকিতে পাঠাইলেন। - শিবানন্দ 
' সেন আইলে ভাঁবিলেন যে শৌরচন্দ্র কিক্প.. বত, অর্থাৎ, খিনি তাহাকে 

চ স্বপ্পে দেখ। দিয়াছেন, তিনি গৌরাজন্্ কি না, তাহা একব্ধর তাহাকে. 



জিজ্ঞাসা করিবেন। তাই শিবানন্দকে, উপরে যাহা বলিলাম, এ 
কথা৷ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্ত শিবানন্দ যখন বলিলেন, গৌর বড়, তখন 

ভীহার সুখ দেখিয়া.বুঝিলেন, যে তিনি মহাঁপুরুষ। তখন পূর্বকার স্বপ্রের 
সত্যতা ও গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাই তখন অতি. ভয়ে ভীত হইয়া 

শিরানন্দ "সনের চরণে পড়িলেন। 

এখন এই ঘটনাটি লইয়া একটু বিচার কক্িতেছি। দি স্বপ্নে তয় 

পাইয়া, শুদ্ধ সেই ভয়ের নিমিত্ত ঘটউপাল ভক্তগ্রণকে ছাড়িয়া দিত, কি সম্মান 
করিত, তবে এই উপলক্ষে ভক্তের মাহাজ্স্য দেখান হইত না।. ঘাটোমাল 

স্বপ্নে দেখিয়া ভক্ পাইল বটে, কিন্তু শ্রিবানন্দকে দর্শন করিয়া ও তীাহাক্ষ 

অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের মলিনত! দূর হইল । | 
ছুই জাতিতে যুদ্ধ হইতেছে, মধ্যে ঘাটোয়াল। সে কাহাকে বধ করিলে 

অনারাঙ্জে পারে । সে শ্রন্ভ হই! শিবানন্দকে বান্ধিয়া বাখিয়াছে, মে 
জগন্নাথের ভক্ত, গৌরচক্দ্রকে চিনে না। শিবানন্দ সেন এইক্পে নিগড়ে 

আবদ্ধ হইয়াছেন। তাহার ঘাড়ে সহস্র ভক্ত ও তাহাদের ও আপনার স্ত্রী 
. পুত্র ॥। তখন তাহার পক্ষে এ কথা বলা, যে গৌরচন্দ্র বড়, ইহা সামান্য 
মনুষ্যে পাঁরে না। এ কেবল ভগবানের ক্্পাপজ্র ফাহারা, তাহারা 

সপীরেন। ঘাঁটোয়াল শিবানন্দের সহি মনুষ্য দিলেন, তাহার! আলে। ধনিয়া, 
যেখানে ভক্তগণ পড়িয়া আছেন, সেখানে স্নে মহাশযকে আনিল ॥। যথা 
চত্দ্রোদয় নাটক-_- | | 
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যথ। আছে ইহার পুরাি পর্ধিবার ॥ 
সেইস্থানে রাখ 'গয়া . দীপিকা ধরিয়া । 
প্রণাম করিম! সেনে দিল পাঠাইক্সা। 

. হেন্কীন্জে সেন আইল হাসিয়া হাসিয়া । | 

যেসকল ল বৈ, গৃহিণী সহ চলি্াছে, ইহারা অনেকেই ঈমান্দেতর উচ্চ 

পদস্থ ব্যক্তি। €েকহবা অতুল পরশ্বর্যযশালী, কিন্তূ তাহারা এই হুর্গম। পথে 

বং বংশতি দ্রিবহর পথ হা'টিয় প্রভুকে দেখিতে চলিয়াছেন ৮. 

২. থে যে জ্ব্য জালেন, প্রভুর বড় প্রীত। . 
ষবেই নল! প্রন্থুর ভি ভিক্ষার নিমিত্ত & পবত) 
৪ ১৬, 



িহহ নৌকা বহার €-- 

আর ভক্তগণ--পতী পুত্র দাস দাসী গণের সহিতে ॥ 

্ চলিলেন পরানন্দে প্রভুকে দেখিতে ॥ 

যেখানে যে রাত্রি ভক্তগণ বাস করেন, সেই স্থনি যেন বৈকুঠ পুরী হয়। 
কারণ, সঙ্গে খোল করতাল রহিয়াছে। হৃদয়ে তরঙ্গ খেলিতেছে। 

'বশ্য পথ গমলে ক্ষুৎ পিপাসা শ্রাস্তিতে হুঃখ পাইতেছেন। কিত্ত সঙ্গে 

ওউধধ ক্রহিয়াছে, সে শ্নাষ কীর্তন । যে স্থানে বাত্বি ব্ুহিলেন, সকলে 

কীর্ঘন আরভ্ভ করিলেন । চতুষ্পার্খে লোক দেখিতে দৌড়িল। মহা 
সমারোহ হইল, আর কত লোক সেই তরঙ্গে পড়িক্া একবারে অন্সের 
মত কুলের বাছির হইতে লাগিলেন । তখন প্রতুর ক্কপায় নীলাচলের পথ 
অনেক সুগম হইক্সাছে। সকলে প্রভুর নাম শুনিক্গাছেন। নিত্যানন্দের 
সহিত অনেকের পরিচয় আছে। স্থতর্লাং প্রায় যেখানে যাইভেছেন 
সেখানে সমাদর পাইতেছেন। ক্ষীরচোরা গোপীনাথেক্স এখানে, সেবাইত- 

গথ বার খানি ক্ষীর আনিয়া সম্মুথে রাখিলেন। এইকব্পে নাঁচিভে নাচিত্তে 

সকলে নীলাচলের নিকট আঠারনালাতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে দেখেন গোবিন্দ প্রভু-দত্ত ছুই ছড়া মাল! হাতে করিয়া দাড়া ইয়া! 
আছেন। ভক্তগণ আইলে সেই ছুই ছড়া মাল অদ্বৈত এবং নিতাইকে 
পরাইলেন। প্রভুর আদর ও আহ্বাঁন নিদর্শন স্বব্দপ মালা পাইয়। আনন্দে 
ভক্তগণ তখনি কীন্ডন আরম্ভ করিলেন, ও কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। 

সেই দিন নরেক্দ্র-সরোবরে শ্রীজগন্নাথ নৌকা বিহার করিবেন, তাহার 
নিমিত্ত উৎসব হইতেছে । বাদ্যের ও উৎসবের অন্ঠান্ত আয়োজন হ্ইয়াছে। 

সহঅ সহজ পতাক! উড়িতেছে। বছুতর লোক তৌক। বিহার "দেখিতে 

তীরে উপস্থিত হইয়াছে । ও দ্বিক হইতে প্রভুর নবদ্বীপ-ভক্তগণ নৃত্য 
করিতে করিতে আমসিতেছেন। এ দিকে প্রভু বহুতর নীলাচলবাসী 
ভক্ত সঙ্গে করিয়। নরেন্র-সরোবঝহের তীরে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে 
গদাধর, সরূপ, রা-রায়, পুরী, ভারতী, সার্বভৌম, জগদানন, অদ্বৈত প্রভুর 
তনয় অচ্ত, প্রপ্যন্স মিশ্র, পরমানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি অনেকেই আছেন। 
সংকীত্তন কোলাহল শুনিয়া! প্রভু নরেন্তর কুল ত্যাগ করিয়া ভক্তগণকে 
আনিতে অগ্রবর্তী হইলেন। মাঝ পথে ছুই দলে দেখা দেখি হইল। 

| দুরে অট্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকু$ নাথ 

অক্র মুখে কাঁরতে ল।থিলা দণওৰত ॥. 



স্থান 2 ৬ ৫ খা সনে 

অদ্বৈত দুরে দেখি নিজ প্রধণনাথ.।। 

পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল প্রণিপাত ॥ 

অশ্রু কম্প সদ মুচ্ছা পুলক হুঙ্কার । 
দণ্ডবৎ বহি.কিছু নাহি দেখি আনন ॥ 

এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে । 

ছুই গোষ্ঠী একত্র মিলিল ভাল মতে ॥ 
রৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ । 

দুরে থাকি প্রভু দেখি করছে রোদন ॥ €(ভাগবভ) 

শিবানন্দ হেন, আহার পুত্রকে কোলে, করিয়া এই বিংশত্তি দিবসের 

পথ ক্সাসিয়াছেন।, বালরু পিরার তোলে চাঁপিয়া বাইতেছেন। 
€কোথায় যাইতেছেন, ন।. প্রভুফে দ্রেখিতে। যখন ভুই গোষ্ঠী দেখা! দেখি 
হইল, সকলে পগ্রভু" “প্রভু করিয়া, চিৎকার করিলেন, তখন বালক 

জিজ্ঞসা করিতেছেন, বাবা, প্র কৈ”? শিবানন্দ মেন ফোলের পুত্রকে 

অক্ুলির দ্বারা দেখাইয়া! বলিভেছেন । বথা__ 
বিহ্যাদ্দামহ্যতি বৃতিশয়েৎকঠ কীরবেজ্দ্ 

ক্রীড়াগামী কণক. পরিঘ.দ্রাঘিমোদ্দাম বাহুঃ। 
সিংহত্ীবো নব দিনকর দেযোত বিদ্যোতি বাসাঃ, 

শীগৌরাঙ্গঃ স্করূতি পুরতে। বন্দ্যতাং বন্দ্যত1ং ভোঃ |" 

(শিবানন্দের শ্লোক. 1) 

তখন ছুই দলে মিশিয়!আনন্বে হৃত্য গীত করিতে করিতে সকলে 
আবার নরেজ্দ্র তীরে আইলেন। 

প্রভুর এত আনন্দ হুইক্মাছে ষে.তীরে-অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিলেন' 
না, সরোবরে বম্প প্রদান করিলেন.। প্রতু যদি আনন্দে জলে ঝম্প 
দিলেন, তবে ভক্তগণও দ্রিলেন'। প্রেমানন্দে জলে ঝাঁপ দিলেন, হৃতরা: 

সভব্য লোকের সায় যে জান কক্সিতে লাগিলেন তাহ লয়। তবে, ক 

করিলেন শ্রবণ করুন-- 

 সেইরপে সকল ঠবঞ্চবগণ মিলি । 

পরস্পর কর ধরি হইলা মণ্ডলি ॥ 

মনে করুন তিন ঢাবি: শত লোকে এইরূপ স্থাত ধরাধরি করিয়া 
জন্কনর সধ্যে দাড়াহলেন | 



৯১২৪ জাগকেোলি। 

গোৌড়দেশে জলকেলখ আছে কক্স) নামে । 

সেই জল ক্রৌড়। আরস্ভিল। প্রথমে ॥ 

কক্স কম? বলি করতালি দেন জলে । 

জল বাদ্য বাজায়েন খৈষ্ঞব সকলে ॥ ( চৈতন্য ভাগবত ) 

মননে ভাবুন তাহাব্র পরে সকলে হাত ছাভিয়। দিলেন, দিয় দুই হাত 
দিয়! মুখে “কয়া” “কয়া” বলিয়া জলে আঘাত করিতে লাগিলেন। 

এইদ্ধপ শত শত জনে জল বাদ্য বাজাইভেছেন, ইহাতে বহু তরঙের 
স্ষ্টি ভইতেছে। এই তরঙ্গ আবার ক্রমে বাড়িতেছে, শেষে প্রকাণ্ড 
আকার ধারণ করিতেছে? এই খেলার মধ্যে অতি বৃদ্ধ আছেন, অতি 
পশ্ডিত আছেন, অতি নিরীহ ভাল মান্য আছেন। এই সমুদয় ভাবিষব! 
এখন মনেকরুন তাহাদের মনে কত আনন্দ হইয়াছে। আর এইরূপ 
ক্রীড়ার দ্বারা বৃন্দাবনের সম্পন্তি কিন্ধূপ তাহাও কিছু বুঝিভে পারিবেন £ 

যেহেতু শ্রীবৃন্দাবন ধাহাদের গতি তাহাদের সকলের বাল্য ভাব হয়। তাহার 

পক্ষে শ্রবণ করুন-_ 

গোকুল শিশুর ভাব হইল সবার । 
প্রতুও হইলা গোকুলেন্দ্র অবতার ॥ 

বাহা নাহি কার সবে আনন্দে বিহ্বল । 

নির্ভয় €গীরাঙ্গ দেহে সবে দেন জল ॥ 
অদ্বৈত গৌরাঙ্গে ছু হে জজ ফেলাফেন্গি । 

প্রথমে লাগিল ছুঁছে মহাঁকুভূহুলি 
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে ক্ষণে বা ঈশ্বর 

নির্খাত নয়নে জল দেন পরস্পর ॥ 

জলক্রীড়। করিয়া সকলে: প্রভুর বাসায় আইলেন। : অদ্য প্রতৃপ্র বাসায় 

মহোৎসব । পুর্বকার বখসরেন্ স্তাক্ষ: সকলে-একত্রে বসিক্ষ। প্রস্ুকে মধ্যস্থলে 

কিয়া ভোজন করিলেন ৷ ভৃক্তগণ প্রভূকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন । 

যেষে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পুর্ব .শিশুক্ালে । 

সকল জানেন সব বৈষ্ণব মগুলে ॥ 

'সেই সক জ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হইয়ে। 
আনিষাছেন যত .সব প্রভ,র লাগিয়ে ॥ 

উলঙ্গীর অংশ মৃত টষণব গৃহিণী । 



প্রত, ও তাহার মাসা। . ১২৫ 

কি বিচিত্র বন্ধন করেন নাহি জানি ॥ 

পুর্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে। 
নবদ্বীপের শ্রীবৈষ্জবী সকলেতে জানে ॥ 

এইন্দপ প্রত্যহ এক এক ভক্তের গৃহে মহোৎসব হইতে ল!গিল। 
এবারে, গৃহিণীগণ আ'সিয়াছেন, এমন কি প্রভূর মাসী স্বয়ং ও মালিনী দেবী 
আসিয়াছেন। প্রভ,কে লইয়া হারা নির্জনে তুঞ্জাইতে লাগিলেন। প্রন, 

মাসীর ওখানে নিমন্ত্রণে আর সন্যাসীর নিয়ম কিছু রাখিতে পারিলেন না। 
মাসীকে প্রণাম করিলেন, আর তীাহাঁকে পাইয়া! মার কথা ও ঘরকক্নার কথ! 

সব শুনিলেনও বলিলেন । জননীর নিকট কি কি. বলিতে হইবে সমুদ্ায় বলিয়! 

দিলেন। শ্রীমসভাগবতে রাস বর্ণনের মধ্যে একটি তডুত কথা আছে । সেটি 
এই যে, শ্রীভগবান গোপীগণকে বলিতেছেন যে, “হে. আমাতে লুব্ধাগণ ! 
তোমরা কি জান না যে, আমার সাক্ষাৎকার লাভ অপেক্ষা, আমার লীলা 

কথা দ্বারা আমার সহিত মিলন আরও মধুর ?” গোপীরা এ কথা মানি- 

লেন না, কিন্তু ভাগবতের এই হুষ্ম তাৎপর্য, শ্ীগৌরাঙ্গের লীল৷ লইয়! 

একটু বিচার করিব । ৃ 

মন্ুষ্যের প্রকৃতি বিচার করিতে গেলে বিশ্ব হইতে হয়। প্রথম 

কথা, জুখ ভোগ অপেক্ষা সখ ভোগের আশা ও সুখ ভোগের স্বতি অনেক সমস 

স্থথকর। যে সুখ ছলভি, তাহা! সুলভ সুখ হইতে অধিক মিষ্ট । সাঙ্ষা- 
দর্শনে বে সুখ, তাহা অপেক্ষা! প্রিয়জনের চিন্তায় অধিক সুখ । সাক্ষার্দশনে 

অনেক ক্ষত দেখা যায়, কিন্তু দূরদর্শনে তাহা! দেখা যায় ন1। সাক্ষাদ্দর্শন 

অপেক্ষা দূরদর্শনে বস্ত মনোহর হয়। কোন ব্যক্তির চিত্র দেখিয়৷ বোধ 

হইবে, যে, সে পরম সুন্দর, কিন্ত তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিলে তাহা বোধ 

হইবে না। সাক্ষান্দর্শন নম্নন দিয়া করিতে হয়, আর যে চক্ষের বাহিরে, 

তাহাকে মন দ্বার! দর্শন করিতে হয়। মন দ্বারা যে দর্শন, সেই প্রকৃত দর্শন । 

প্রিয়বস্ত সম্মখে রহিয়াছে, তাহাকে সর্বদা দেখিতেছ, কিন্ত কিছু মাত্র সখ 
পাইতেছ না। সে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিল, তাহাকে মন দিয়া. যখন 
দেখিলে হইল, অমনি তাহাকে অতি মধু বলিয়া! বোঁধ হইবে । 

তাই মৃত্যুতে জীবের নানা মহছৃপকাঁর করে ।' যেখানে মৃত্যুই জীবের 

প্রহিক' পরিণাম, দেখানে প্রিয় বস্কর অগ্রে মরণ হইলে ভাল, যেহেতু হে 
মরে সে, বাচিস্কা যাক । তোমার, বিরহে তাহাকে: ছুঃখ লা দিয়া তাহার 



৯২৬ লাঙ্শাদশশ অপেক্ষা পুজা নবধুস ॥ 

বিরহ তুমি ভোগ কর, করিক়া! তাহাকে সখী কর। লো ব্যক্তি পরকালে 

তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা, করিবে । তুমি মরিলে সেই বিদেশ স্থানে 
গমন করিয়! প্রিয়জন পাইবে, তাহারা তোষার নিমিত্ত বাছ প্রশাজিনা। 

বসিয়া আছে । যদি তোমার প্রিয়জনের বিয়োগ না হইয়া থাকে, তকে পর- 

লোকে তোমাকে কে আদর করিয়া লইবে %. যাহাদের প্রিয়জনের বিয়েগি 

হইয়াছে, তাঁহারা মরিলে, এক গ্রিক সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য প্রিয় সঙ্গ পাইয়া, 
থাকে। 

সঙ্গদবিরহবিকলে বরমিহ বিরুহো, ন সঙ্গমন্তহ্তাত |. 

সঙ্গমে সৈব তথৈকা ব্রিভুব্নমপি ত্তন্সবং বিরহে ॥ 

অর্থাৎ বিয়োগে হৃদয় ভ্রব হয়, আর হৃদয় কোমল হইলেই উথ্য বুদ্ধি 

পায়। বিষ়োগে প্রিষ-জন নয়নের অন্তর হয়েল বলিক্ষী, তাহাকে মন দিয়! দর্শন 

করিতে হয়, তখন যদি তাহার কিছু ক্ষত থাকে, তাহা আর দেখা যায় না, 

তাহার স্মরণ তথন তাহার সাক্ষান্দর্শন অপেক্ষা মধুষ্ব হয়। ূ 

প্রিয়বস্ত বিদেশে আছেন, যদ্দি ০সখান হইতে কেহ সংবাদ 

লইয়া! আইসেন যে, তিনি সেই বস্তর সহিত মিলিত হ্ইয়াছিলেন, তবে 
যিনি বিয়োগী তিনি তাহাকে লইয়া নির্জনে বসিয়া সেই ছুরস্থিত নিধির. 
কথা শুনেন। স্বামী পরদেশে, ম্ষামীর সংবাদ লইয়া কোন ব্যক্তি.আইল ।. 
স্ত্রী তাহাকে লইয়। নির্জনে বসিলেন:। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁর সহিত, 
তোমার দেখা হয়? এই সমুদাক্ক কাহিনী তাহার নিকট তাহার শ্বামী, 

সহবাসের স্তায় অতি মধুব লাগে । যর্দি শুনেন তাহার স্বামী সর্বদা, 

তাহার কথ বলেন, সর্বদা তাহার প্রেম-স্বরধা পান করেন, তবে তাহার, 

বিয়োগ জনিত ছুঃখ থাকে না। বরং সেই বিষ়োগ একটি মহাস্থথের: 

কারণ হয়। | 

সেইরূপ মালিনী প্রভৃতি ষখন বাড়ী আইলেন, তথন শচী ও বিষণ 
প্রিয়া উহাদের লইয়া বসিলেন। তীহাদের নিকট নিমাইয়ের কথা. শুনিতে 

লাগিলেন । এই নিমাইয়ের কথা হুইল, শচী বিষ্ুপ্রিক্ার জীবন ধারণের 
উপায়। তাহারা জন] জনার নিকট এই কথা শুনেন। সুতরাং সে 

কথা দিবানিশি শুনিয়াও ফুরায় না। শচী ও, বিষুপ্রিয়া বসিয়া, মালিনী 
আইলেন । শচী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “সই, আমার মাথা, খাও, নিমাই 

আমার বেচে আছে ত?»” মালিনী আমুল বলিতে লাগিলেন! নিমাই কি- 
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রূপে আইলেন, পা ধুইলেন, আসনে বসিলেন, কিকি খাইলেন, পাক 
কিরূপ হইয়াছিল, শাক কয প্রকার হয়েছিল, নিমাইয়ের শাকের প্রতি 
গক্ষপাতিস্ব তসইরূপই আছে, এইরূপ সমুদ্দায় কাহিনী বলিতেছেন । 

যেমন মালিনী বর্ণনা করিতেছেন, শচী ও বিষুপ্রিয়া এক চিন্তে শুলিতেছেন । 

সুতরাং , সমুদায় যেন স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এইবূপে মালিনীর নিকট এক 

দিবস, প্রভুর যাসীর পিকট এক দিবস, আবার প্রতোেকের নিকট হুবান্ 

চারি বার করিয়! শুনিয়। শুনিয়া শচী বিষুপ্রিয়। তাহাদের প্রিয় বস্ত বিয়োগ: 
জলন্ত হুঃখ সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন। তাহারা বরং তাহাদের বিষ্ষোগ- 

দশ! হইতে নব নৰ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন শট 
বিষুওপ্রিয়া শুনিলেন যে তাহাদের প্রিয় বস্ত যেমন তেমনি আছেন, তাহা- 
দের উপর তাহার থে মায়]! উহ! যেমন তেমনি আছে, তখন আর তাছা- 

দের ছুঃখ কি? | 

শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর তক্তপণের সহিত এই চান্সি মাস বিহার 
ক্ষেপে এইক্ূপে বর্ণনা করিতেছেন-_ 

| পুর্ববৎ রথ যাত্রা কাল যবে আইল । 

সব! লয়ে গণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল ॥ : 

প্রভু নৃত্য করিয়া! উদ্যানের পুঙ্রিণী তীরে ক্লান্ত হইয়া বসিলে, 
শটনিভাইয়ের একজন শিষ্য, কৃষ্ণদাস নামক রাট়ী শ্রেনীর ব্রাহ্মণ, প্রভৃকে 
শীত্র শীঘ্র ঘট ভরিয়া! জল আনির়! স্নান করাইলেন। এই সামান্ত 
ঘটনাটি কেন এখানে বলিলাম তাহা বলিতেছি । যত অবতারের লীলা 

লেখ! “হইয়াছে, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু নাই। কেবল গৌর 'আব- 
তারের ইতিহাস অভি পরিষ্কার দধূপ চাক্ষুষ দর্শন দ্বার! পুংখানুপুংখবপে 
লিখিত হইয়াছে । প্রমাণ যতদুর সম্ভব উহা কেবল গৌর অব- 
তারে রন্ধিয়াছে। এমন কি, কষ্দাস প্রভৃকে সান করাইয়া ছিলেন তাহাও 

লিখিত রহিয়াছে। ূ | 
প্রভু পুর্বকার বৎসরের মত এবারও রথাগ্রে নৃত্য করিলেন, মদ্দির 

মার্জন করিলেন, লক্ষ্মী বিজ উত্সব দর্শন কৰিলেন। কিন্ত তিনি যত 
লীলাই “করুন, ভিনি যে তাহার মাসীকে, অগ্রে বসাইয়। তাহার, হুত্তের, 
পাক ভোজন, আর তাহার সহিত সাংসারিক আলাপ করিক্সাছিলেন, এই 
বসরের কাহিনীর মধ্যে ইহা যত মধু লাগিবে এত আর কিছু নয়। 



দর সর বাজি, 

১১৮ _ নীলাচলে নন্দোৎসব। 

অদ্বৈত প্রভু শ্ীগৌরাঙ্গকে এক দিবস নিমন্ত্রণ করিলেন, বতদুর 

সম্ভব উদ্যোগ করিলেন। প্রভুর যত প্ররিক্স -বস্ত সমুদায় দিয়া ভোগের 

সামগ্রী করিলেন। শ্রী পুরুষে দুইজনে যত্র করিয়া বন্ধন করিলেন । 

অদ্বৈত জ্ত্রীকে বলিতেছেন, “শুন কুষ্*দাসের মা, প্রভু যদি এক আই- 

€সন তবেই মঙ্গল, আর নতুব। যদ্দি সহচর সন্ব্যাসী সকলে আইদেন তবে 
প্রভুকে কিছুই খাওয়াইতে পারিব ন।” এই বলিতে বলিতে মহাঝড়বৃষ্টি 
আরম্ভ হইল। প্রনু প্রসন্ন বদনে হরেকষ বলিতে বলিতে আইলেন, কিন্ত 
লব্্যাসীগণ ঝড়ের উৎপাতে নিমন্ত্রণে আদিতে পারিলেন লা। সুতরাং 

শ্ীঅন্বৈত মহানন্দে শ্রী ভগবানকে ভুগ্তাইলেন। 

দধি ছুগ্ধ ঘ্বৃত সর সন্দেশ অপার॥ 

যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার ॥ 

ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, “হে ইন্দ্র! তুমি ধন্ত। 

তুমি শ্রাকৃঞ্চ সেবা জান বটে ।” প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, “কি আচার্য 

ঠাকুর, আজ ষে ইন্দ্রকে বড় ভক্তি?” অদ্বৈত বলিলেন, “০ কথায় 

€তোম!র কাজ কি?” তখন প্রত বলিতেছেন "বুঝেছি বুঝেছি, এ ঝড়বুষ্তি 

বুঝি তোমার কাধ্য ? তা ইন্দ্রের ভাগ্য ভাল যে তোমার আজ্ঞ। পালন 
করে)” | 

7. জন্মাষ্টমী আইল, আর নীলাচলে নন্দোৎৰ আরম্ভ হইল। অমনি 

প্রভুর গোপভাব হইল। প্রভুর হইল, কাজেই ভক্তগণেরও হইল । ভক্ত- 
গণ কেহব! গোপ, কেহ গোপী, কেহ নন্দ, কেহ যশোদা হইলেন ! যিনি 
যাহ। সাঁজিলেন, প্রকৃতপক্ষে ভাহাই হইলেন । পদকর্তী কানাই 

খুঁটির, বাহার সনোহর গীতে তাভান মহত্ব প্রকাশ,-সাজিলেন 

বন্দ? জগত্রথ যাহাতি সাজিলেন যশোদ1, তাহার! শুধু সাজিলেন তাহ! 

নর, প্রকৃতই তাহারা নন্দ যশোদা কর্তৃক আবিষ্ট হইলেন। তাহার! 

লাক্ষাৎ নন্দ যশোদা হইয়া বসিলেন। গোপ কে কে সাজিল্নে 
শ্রবণ করুন! বথ! প্রভু-স্বয্ং, নিতাই, অদ্বৈত প্রভৃতি নহদ্বীপ ভক্ত, আর 

নীলাচলে প্রভুর. ভক্তের মধ্যে স্বয়ং প্রতাপ রুদ্র, কাশী মিশ্র, সার্বভৌস, 

পরীক্ষা পাত্র, তুলপী পাত্র, প্রভৃতি । অগ্রে নন্দালর় সাজান হইয়াছে, বশোদা, 
অর্থাৎ অগন্লাথ মাহাতি কোলে ক্ষণ মূর্তি লইঙ্াা বসির! আছেন । একদৃষ্টে 

. নবকুষার পানে চাহি! আছেন, নম্নজ্রলে ভামিক! যাইতেছেন। প্র 



লান্তি খেলায় ভজন । | ৮২৬ 

প্রতাপ ক্দ্র গ্রাভৃতি সকলে মাথায় পাগ বাধিয়াছেন, তাহাদের হাতে 

লাঠি, কান্ধে দধির ভার। সকলে অবশ্য আত্ম বিশ্থৃত হইয়াছেন, বাহাজ্ঞান 

মাত্র নাই 1 কানাই খুটিয়ার নন্দ-ভাব হওয়াতে আহ্লাদে বাঁতুলের মত 

হইয়াছেন । মহাব্যস্ত, তাহার পুত্র হইয়াছে। প্রভূ প্রভৃতি দধির ভার 

চাইয়া আঙ্গিনায় আইলেন। সকলে শ্খের সাগরে ভাসিতেছেন। সক- 

লের গাত্র দধি ছঞ্ধ হরিদ্রা জলে সিক্ত, আর্গিনা দধি ছুপ্ধে কর্দমমন্স 

হইয়া গিয়াছে । 
তখন সকলে সেই কর্দমময় আজিনায় লগুড় হস্তে করিয়া! নৃত্য আরম্ভ 

করিলেন । মনে ভাবুন, এই নৃত্যে আছেন কে, না কবি রাম রায়, নৈদ্ধায়িক 

সার্বভৌম, বরাজমন্ত্রী পরীক্ষা, মভারাজ। প্রতাপ কুদ্র, সন্াসী-প্রবর পরমানন্ 

পুরী । প্রকৃত কথা, তখন সমভূম হইয়। গিয়াছে! আনন্দের বন্যাতে 

উচ্চকে নিচু করিয়া ফেলিয়াছে। পরে সকলে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন। 

শ্রীঅদ্বৈত ও নিতাই চাদে একটু লাঠালাঠি হইল, শ্রীঅ্বৈত ছুই এক ঘা 

খাইয়। রাগ করিয়া শ্রীনিতাইকে গালি দিতে লাগিলেন। 

তবে লগুড় লয়ে প্রভু ফিরাতে 'লাগিল। 

বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিল ॥ 

এই মতে নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়। 

কে জানিবে ভাহা দেৌঁহা গোপ ভাব গু ॥ 

যদ্দি শ্ীভগবান আপনি, জীবগণকে, প্রত্যক্ষে হউক, বা পরোঙ্গে হউক, 

শিক্ষা! না দিতেন, তবে জগতে এত বিভীবষিক1 আছে যে, সাধারণ লোকে 

তাহাকে ভাল বলিয়া জানিতে পারিত ল1। শ্রীতগবান যে সর্বাঙ্ষ সুন্দর, ইহা! 

মর! অবতার হইতে জানিতে পারি । ' আর এই অবতার দ্বার? শ্রীভগবানের 

লীপার সৃষ্টি হয়। কেবল এই লীলা দ্বারা জগতের জীব এ জগতে 

ভগবানের সঙ্গ হু লাভ করিতে পারে । এই লীলাব্প ভগবানের সঙ্গ 

করিয়৷ জীব পরিবদ্ধিত হয় । এই লীল। জীবের পরম ধন, যেহেতু জীবের 
আধ্যাত্মিক পরিবদ্ধনের শিমিন্ত লীলাক্ধপ ভগবৎ সঙ্গ যেক্ধপ সহজ, যেব্ধপ 

সুখকর,* ও যেরূপ শক্তিসম্পন্ন উপায়, এরূপ আর কোন সাধন নয়, যাগ নয়, 

যক্ত নয়, মন্ত্র নয়, তত্র নয়, যোগ নয়, তপস্যা নয় পুর্বে বলিয়াছি ভক্ত 

গণ ভোজনে তজন, চি নৃতাগীতে ভজন -করেন। এখন সত তাহার টা 

রাইমা ভজন করিয়া থাকেন। 

সপ, 



১৩৯ জীপ্রিরাজীর শাটা। 

এখন প্রভুর পরের কাণ্ড শ্রবণ করুন । ক্রমে প্রভুর শ্র'ভগবান ভাব 
হইল। এখন কাজেই কান।ই খুটিয়া ও. জগন্নাথ মাহাতিকে পিতা- 
মাতা জ্ঞান হওয়াতে তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন । তাহাদের ও 

তখন জ্ঞান নাই ষে প্রভু তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন, তাহারা ও 

নন্দ ও যশোদাভাবে প্রভূুকে আশীর্বাদ করিলেন । সকলে লীলায়স সুধা 
ভোগ করিলেন, কিন্ত নন্দ যশোদা আরও কিছু করিলেন । যথা-- 

কানাই খুটিয়৷ জগন্নাথ ছুই জন । 
আবেশে বিলান ঘরে ছিল যত ধন ॥ (চরিতামুত ) 

ইহাতে বুঝিবেন যে তাহাদের আবেশ বড় একট। কাল্পনিক নয়। 
রাজ। প্রত।প রুদ্র পুর্ব হইতেই প্রভুর যত গণকে নৃতন বস্ত্র পরাইবেন 

বলিয়। ঠিক করিয়। রাখিয়াছিলেন। সকলকে নৃতন বস্ত্র দিবেন। কিন্তু 
প্রভুকে কি দিবেন, প্রভুর ত বস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তিনি সন্্যাসী কৌপীন- 
ধারী? রাজা পরম প্রেমে ভাবিলেন যে, প্রভূর যদি বস্ত্রের প্রয়োজন হয় 

তবে তাহার শ্রিয়। শ্রীমতী বিষ্ুণপ্রিয়ার নিমিত্ত । অবশ্য প্রভুর জননী 

'ছেন, কিন্ত তাহার চারি পাঁচ হস্ত লম্বা এক খানি মোটা কাপড় পাই- 

লেই চলিয়া যাঁয়। শ্রীমতী বিষুণপ্রিয়া তখন পুর্ণ যৌবন, তাই ভাবিলেন যে 
তাহার উপযুক্ত বহুমূল্য একখানি শাটী দিবেন। প্রভু যখন গোপাল 
ভাবে বাহ জ্ঞান শন্য হইয়াছেন, তখন রাজা তাহার মস্তকে সেই শাটা 
বাদ্ধিয়। দ্িলেন। এইব্দপ মহারাজ! প্রত্যব্য শ্রীমতীর জন্ত এক এক খানি 

বহুমূল্য শাটা প্রণামি দিতেন। এই শাটা পণ্ডিত দামোদর লইয়! আসিতেন। 

রাজ। যে-শ্রীমতীর নিমিত্ত এই শাটী দিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, 
যেহেতু প্রভুর এন্ধপ বহুমুল্য বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রভু 

মাতাঁকে দিও বপিয়া উহ! দামোদরের হস্তে দিয়া, মাতার নিকট পাঠা- 

ইতেন । দামোদর. প্রভূর বাড়ীতে তাহার জননী ও প্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ. 

করিতেন।. ভক্তগণের সহিত নীলাচল ত্যাগ করিতেন ও তীাহাঁদের সহিত 

'আদিতেনল। এই আট মাস পৃভূর, বাড়ীতে থাকিতেন। দামোদর এই 
শাটা শচীর হন্ডে দ্বিলে,তিনি আর উহা কি করিবেন, অবশ্য 

বধূকে দিতেন। সেই বস্ত্র আইলে অবশ্য শ্রীয়তীর বক্বস্যগণ দেখিতে 

আসিতেন। শ্রীমতীকে সে শাটা. অবশ্য পরিতে. হইত, শচী পরাইতেন; 

তিনি না পরাইল্ ছাড়িবেন কেন? হ্রত, আ্রীবতী পরতে চাছিতেন, নল 



কিন্তু গ্রভূ যখন শাটা পাঠাইফ়াছেন, তখন ইহাঁও তিনিও সকলে বুঝিতেন 

যে, শাটী পরিতে প্রভুর আজ্ঞা। কে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আর 

শ্ীমতীর সাধ্য হইত না। ফল কথ! তিনি কেন শাটী পরিবেন না? তাহাক্স 
হয়েছে কি? তাহার ত সমুদামসই আছে, স্বামী জাজ্জল্যমাঁন রহিয়াছেন) 
তবে যাইবার মধ্যে কেবল তাহার স্বামীর সহিত যে দৈহিক সম্বন্ধ, 
তাহাই গিয়াছে। | ূ 

আনিত্যানন্দকে পাইয়া প্রভু আবার যুক্তি করিতে বসিলেন। প্রভূ 
বলিলেন, “শ্রীপাদ ! তুমি জীবগণকে উদ্ধার করিবে, সে কাধ্য ফেলিয়া 
এখাঁনে আসিয়া আমাকে ছুঃখ দিতৈছ।” নিতাই বলিলেন, “বৎসরের 
মধ্যে একবার আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব, তাহা যদি নিষেধ কক 
তবে আমি শুনিব ন1।” প্রভূর সঙ্গে এনক্সপ উত্তর করিতে কেবল এক নিতাই 

আর কতক সরূপ পারেন। প্রভুর নিতাইকে তখন সন্তোষে রাখিতে 

হইবে, কারণ তিনি নিতাইকে বধ করিনেন সেই সংকজ করিয়াছেন । 

সে বধ কিরূপ এখনি বলিতেছি। প্রভূ বলিলেন, “শ্রীপাদ ! এখন আমর 

মিনতি শ্রবণ কর । তুমি তোমার সন্গাস ত্যাগ কর, ত্যাগ করিয়। আবাস 

গৃহস্থ হুইয়। জীবকে হরিনাম বিতরণ কর ।” 

নিতাই এ কথা প্রথমে বুঝিতে পরিলেন না, পরে যখন বুঝিলেন গ্রত্ভ 

তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন, তখন তাহার সমুৰায় আনন 

ফুরাইরা গেল। জীব-বন্ধু প্রভু জীবকে ভক্তি পথে আনিয়া সখী করিবেন, 
এই তাহার অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য । তিনি বাধ্য হইয়া! লঙ্গ্য।(স 

লইরাঙ্ছন, নিতাই সন্যাঁনদ লইয়াঁছেন, গদাধর ও সরূপ প্রব্ূগে সন্গ্য।স, 

লইয়াছেন। লোকের ইহাতে কাজেই একটা বিশ্বাস জন্মিয়! গিয়াছে যে, 
বৈষ্ণব হইতে গেলে উদাসীন হইতে হয়। স্বভাবতঃ লোকে গৃহস্থ ভক্ত 
হইতে উদ্নাপীন ভক্তকে অধিক ভক্তি করে। স্বয়ং প্রভূ উর্দনাসীন, সুতরাং 
যিনি বেষ্ব তিনি যদি গৃহস্থ হইয়া থাকেন, বে তাহার :মনে বোধ হয় 

যে তিনি বৈষ্ণব সন্প্রদায়ের মধ্যে অতি হীন। কুলীনগ্রামবাসী বস্ুগণ 
গৃহস্থ, তাভার। প্রত্যব্দ প্রভুকে আসিক্স। জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহারা গৃহস্থ, 
বৈষ্ণব, তাহাদের কি কর্তব্য । প্রভু তাহাদিগকে কত প্রকারে বুঝান বে, 

বেঞ্চ ধর্মে সংসার ত্যাগ প্রয়োজন নাই, কিন্ত তবু লোকে তাহা বুঝে 

না। লশোঁকে সংসার ত্যাগ করিতে পারে না, শুধু এই নিমিত্ত ভক্তি 
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ধর্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ভ্র'অদ্বৈতের ছুই বিবাহ, তিনিগ্ 
যদি বলেন যে, সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নাই, তবু সত্তার শিষ্যগণে তাহা 

বুঝেন না। শ্বভাবতঃ এ দেশীয়দের গাহস্থ্য ধর্্দের উপর এইরূপ স্বণ1। প্র 
ভাবিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ করিলে লোকের এই ভ্রম একবারে যাইবে, 

যে সংসার ত্যাগ না করিলে ভব সাগর পার হওয়। যায় না। 

একটা পদ আছে, 

সাধে কি আমি গৌর গুণে ঝুরে মরি । ইত্যাদি 
ক্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্দ শিক্ষা দিয়াছেন, ইহ! সকল শাস্ত্রের বিবাদ নাশ 

করিয়াছে । বাসুদেব দত্তকে প্রভূ বলিতেছেন, তুমি গৃহস্থ, তোমার 

সঞ্চয় করা কর্তব্য । রামানন্দ রায় অধিকারী, অর্থাৎ রাজার অধীন রাজা, 
পরম আরামে দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া বাঁস করেন, দোলায় চড়িয়!] 

ভ্রমণ করেন। শ্রীগদাঁধরের গুরু পুগুরীক প্রেমনিধির কাহিনী আপনার! 

প্রথম খণ্ডে পাঠ করিয়াছেন । বাহে তিনি মহাভেোগী ছিলেন। রামানন্দ 

রায়ের মহিমাঁর কথা কি বলিব। এই গৌর আবতারে মোঁটে সাড়ে 
তিন জন্ পাত্র, তাহার মধ্যে রামানন্দ বায় এক জন। আ্ীগৌর অবতারে 

চৌষটি মহাস্ত, তাহার মধ্যে রাজা ;প্রতাপরুদ্র এক জন, ইনি তখন হিন্দু 
বাজাগণের মধ সর্ধাপেক্ষ! প্রতাপান্বিত, আপনার রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত 

'অহরহ মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। যিনি বড় শুদ্ধ 
বৈষ্ণব, তিনি মক্ষিকার অঙ্গে করম্পর্শ করেন না, কিস্ত প্রতাপরুদ্র প্রতি 

মাসে সহত্ বিপক্ষ সৈন্য বধ করিয়া, সহম্র সহশ্র আপন সৈন্যের রক্ত মোক্ষণ 

করিয়া, কিন্ধপে এত বড় বৈষ্ণব হইলেন যে, তিনি এক জন মহাস্তের মধ্যে 

গণ্য হইলেন ? 

পুর্ধ্বে বলিক্সাছি, শ্রীগৌরাঙ্গের গণ মদনমোহুনকে ভজন করেন, মদন 

ভন্মকারিকে :নয়। আন্্যাপীগণের রাজ, টবৈদাস্তিকগণের গুরু, 

শীগৌরাঙ্গের ভক্ত, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, তাহার অস্তুত গ্রন্থ চৈতন্যচক্জা মুতে 
বলিতেছেন যে, শৌর-ভক্ত তাহার ইক্ট্রিয়গণকে ধ্বংশ করেন না, তবে 

'উহাদিগকে অখণ্ড রাখেন,বাখিক়্া উহাদের লইয়। খেলা করেন, ফেমন ভাবে, 

না, যেমন সর্প-বৈদ্ভগণ সর্পের বিষ-দস্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদের লইয়! 

খেলা করে। অতএব গৌর-ভক্তগণ ইন্জিপ্-রূপ- বিষ-সর্পগণকে প্রাণে 
যান না, যেমন তেমনি রাখেন । তবে তাহারা ক্ষতি করিতে ন! পাকে 



এই নিমিস্ত তাহাদের বিষ দস্ত উতৎ্পাটন করেন, করিয়া তাহাদিগকে অধীনে 

রাখিয়া খেল! করেন । প্রতুঃ ছয় গোস্বামীর মধ্যে এক জন রঘুন।থখ দাসকে 
বলিতেছেন । ব্থ।-- 

যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্জ অনাবিষ্ট হয়ে। 

এখন দেখুন ধর্দ্দ কি? ঈশ্বরের তৃষ্টিতে জটিলতা কিছু নাই, নিরর্থক 
কিছুই নাই, সমুদায়েরই প্রযমোজন আছে। আমরা ইহা স্পষ্টতঃ 

দেখিতেছি যে, সকল দ্রব্যেরই সৎ ও অসৎ ব্যবহার আছে। অতএব 

আীভগবান দন্ত কোন দ্রব্য ধ্বংশ করিও না, অসৎ ব্যবহার করিও না. 

সমুদাঁয় ঠিক রাখ, রাখিয়া! উহাদের সদ্ধাবহাঁর কর। যদ্দি শ্রীভগবান জ্ঞান» 

ও প্রেমময় হন, তবে ইহা বই আর সিদ্ধান্ত হইতে পারে ন।। | 
এ সব কথা বলি €কন, শ্রবণ করুন। লোকে বলে যেবোৌদ্ধ ধর্্ে 

ও হিন্দু ধর্মে হিন্দুদিগকে নিস্তেন করিয়া! ফেলিয়াছে। অহিংস! পরম ধর্ন, যে 

হিন্দুগণের বিশ্বাস, তাহাদের পরাধীনতা কেন না হইবে ? উপবাস, মিতাহার, 
নিরামিষ আহার, মদে; বিতৃষ্া, যে ধর্মের প্রধান অনুষঙ্গ, তাহাতে জীবকে 

নিশ্তেসল কেন করিবে না? এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন হে, শুদ্ধ কেবল হিন্দ্ু- 

গণকে আস্তিক ভাব দিবার নিমিত্ত বীরাচাঁর তত্ত্রের স্থষ্টি হইল। বীর 
কাহারা, না যাহারা মদ্য মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যাহারা অসুর 

এখন ইংরাজগণকে দেখিয়া বলিতে পারেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম লইব, লইয়া উপবাস 

করিয়া করিয়া কি আমরা আরও নিস্তেজ হইব? একে হিন্দুজাতি ধ্বংশ 

প্রায়, তাহাতে যে টুকু বাকি আছে, বৈষ্ণব হুইকা তাহাও কি খোয়াইব? বৈষ্ণব 
হইলে* কেবল ক্ষতির মধ্যে এক দেখিতেছি যে, মাংস ভক্ষণ করার পক্ষে 

ব্যাঘাত হয়। কিস্ত শাস্তে দেখিতেছি প্রীনিত্যানন্দ গৃহী হইয়া মৎস্য মাংস 
ইত্যাদি যত বার ইচ্ছা ভোজন করিতেন। তাই বলিয়া আমরা! মাংস 
ভোজনের, অন্থমোদন করিতে পারি না। ফল কথা, যশহারে ভক্তিন্ন উদয় 

হইয়াছে, তাহার পক্ষে, তিনি অতি বড় তেজীয়ান না হইলে, জীব হত্যার মধ্যে 
থাকিতে বড় কষ্টকর হইবে । মাংস ভক্ষণ শারীরিক বলের নিমিত্ত নিতাস্ত 

প্রয়োজনীয় নহে, বাহার ভক্তি বৃত্তি উত্তেদ্ধিত হইয়াছে, তাহার হৃদয় কোমল 
হইয়। ইপনি আপনি পণ্ড হত্যার প্রতি বিরক্তি জন্মিবে +' | 

শ্ূল কথা, শ্রীভগবাঁন মনুষ্যকে যত গুলি বৃত্তি দিয়াছেন, সমুদয়ের সদ্বাব- 

হার করিতে হইবে। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবস্তক্তি উৎকর্ষিত হইলে এই 



বুণ্তি গুলির মধ্যে কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না, সমুদীয় বৃত্তি গুলি তীহাঁ- 
দের নিরমিত কার্ষ্যের অতিরিক্ত করিতে অসক্ত হয়। প্রভু বলিতেছেন, 

“বথাযোগ্য বিষয় ভূঙ্জ অনাসক্ত হইয়া 1৮ ভক্ভির উৎকর্ষ করিলে আপন- 

আপনি বিষয় হইতে মন অন্তহিত হয়। মনে রাখিবেন যে, তৃণ 

হইতে নীচ হইতে হইবে বণিক়া, নিস্তেল কাপুরুষ হইতে হইবে না। ইন্দিয় 
স্ববশে বখিতে হইবে বলিক্ণ, শরীর দুর্বল করিতে হইবে না। এক আশ্চর্য্য 
দেখিবেন যে, শ্রীবৈষ্বের যত ভজন সমুদ্ায় শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের তেজ বৃদ্ধি- 

কারক । বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়! উদর পুণ্তি করিয়া 
»এাঁজন করেন । নৃত্য গীত তাহাদের ভজন, তাহাদের শরীর কেন ভাল 

থাঁকিবে-না? এমন কি, বৈষ্ণব শাস্ত্রে এপ কথাও আছে যে, ষাহার উদরে 

বায়ুর সুষ্টি হয়, তাহার প্রেম ভক্তি চট্চা করা ছুর্ঘট হইয়া পড়ে । ইহার তাঁৎ- 
পর্যয এই যে, ৫প্রম ভক্তি ভজনের নিমিত্ত উত্তম জীর্ণ শক্তি অর্থাৎ উত্তম স্বাস্থ্য 

প্রয়োজন । সংসার ধন্্দ আচরণ করাই ধর্ম, ইহার বিপরীত কাজই অধর্ম্ম । 
তবে.কোন প্রধান উদ্দেশ্তয সাধনের নিমিত্ত তেজীয়ান লোকে সংসার হইতে 

পৃথক হইয়া থাকিতে চাঁহেন ।যহাদের কোঁর্ন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, কি খাহারা 

বীর পুরুষ, অস্থর দমন করিবেন সংকল্প রহিয়াছে, এবপ সমুদায় লোকে, 

তাহাদের কার্য উদ্ধারের সুবিধা হঈবে বলিরা, সংসারে আবদ্ধ হইতে চাহেন না। 
গ্াভু সেইরূপ মহা উদ্দেশ্ত সাধন নিমিত্ত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

শ্ীনিতাইকে মহাপ্রভু বলিতেছেন “তুমি মুনি ধর্ম লঃয়া থাকিলে কাজেই 

জীব যে অন্ধ তাহাই থাঁকিল। তুমি গৌড় দেশে যাও, আপনি সংসার কর, 

ক্রিয়া জীবের প্রকৃত ধন্ম কি তাহা দেখাও 1৮ | 

প্রভুর আর একটি উদ্দেশ্ত ছিল। গুরু কুল রক্ষা ছুই প্রকারে হইতে 

পারে। গুরু বংশ দ্বারা, ও গুরু শিষ্য দ্বারা । ধাহারা উদাসীন, তাহাদের [গাত্রি 
তাহারা আপনীদিগের শিষ্যগণের মধ্যে বাছিয়। এক জন উদীসীনকে দিয়া 

থার্কেন । . আবার হযে আচার্য গৃহী তাহার ওরষ পুত্র তাহার স্থান প্রাপ্ত 

হয়েন।« গ্রভূর বিবেচনায় শুরু কুল রাখিতে শিষ্য অপেক্ষা গুরষ পুত্র ভাল। 

আমরাও দেখিতেছি যে, যেখানে শিষ্য দ্বার। শুরুকুল রক্ষিত হইয়াছে, সেখানে 

পরিশেষে পরম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে । শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া সংসারধর্ম 

আচরণ করিলেন, তাই গুরু কুলের মধ্যে প্রধান এক শাখার সৃষ্টি হইল। 
কে জানে, শ্রীনিত্যানন্দ সংসার না করিলে বৈষ্ণব ধর্মের কি দশা হইন্ত £ 



নত্যাননোর শাস্তি । ১৩৫ 

শ্রীনিত্যাঁনন্দের প্রতি প্রভু যে কঠোর আজ্ঞা করিলেন তাহা একটু বর্ণন! 

করিতে হইবে, নতুবা সকলে বুঝিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি কৌপীন 
পরিধান করিয়াছেন, তাহা আবার ত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলে তিনি 

পতিত হয়েন । তাহার ছায়া মাড়াইলে অধর্ম্স হয়। মনে ভাবুন, এরূপ 
কঠোর ৰ্নয়ম না করিলে, যে দে উদাসীন হইত, আর উহা! ভাল লাগিল 

না দেখিয়া আবার সংসারে আদসিত । অতএব এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে 

উদ্াসীনের উপর লোকের শ্রকা' থাকিত না। প্রভূর আজ্ঞায় শ্রীনিতাইয়ের এখন 

কোৌপীন্ ছাড়িয়া পতিভ হইতে হইবে । তাহার পরে বিবাহ করিতে হইবে, 
বিবাহ কিরূপ, ন! হিন্দু সমাজ সন্মত। নিতাইয়ের জাতি কি; তাহা ঠিক কেহ 
জানেন না। কুল কি তাহা লইক্সা মহা গণ্ডগোল নিতাইয়ের অন্ন বিচার 
নাই, দ্বাদশ বর্ষ হইতে দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে তীর্থ 

দর্শন করিয়া! বেড়াইয়াছেন । তিনি যদি বিবাহ করিতে চাহেন, তবে ভদ্র ত্রাঙ্গণে 
তাহাকে কেন কন্তাদান কত্িবেন ? 

তাহার পর তিনি নিমাইয়ের দাদা । নিমাই নিম্মল পবিত্র, ঘোর তপস্তা 

করিতেছেন । ঠিনি নিমাইয়ের দাঁদা হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন, পরিত্যক্ত 
উপবীত আবার গ্রহণ করিবেন, বিবাহ করিবেন, কাচ্চ' বাচ্চা পালন করি- 

বেন, করিয়। হরিনাম বিতরণ করি বেন । ইহা কিক্মপে হইবে ? লোকে এত 

অত্যাচার কিরূপে সহিবে ? কিস্ত নিতাই তাহার ভক্তিবলে সমুদায় করিয়া 

ছিলেন। নিতাই গৌড়দেশে  আসিয়। কি তরঙ্গ উখ্খিত করেন, তাহার 

আভাস একটু পূর্বে দিয়াছি। এখন শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে করেক্ পংক্কি 

উঠাইগ্লা দ্রেখাইব যে, নিতাইয়ের আগমনে শগৌড়দেশে একবারে তোলপাড় 
উপস্থিত হইয়াছিল । 

নিতাইয়ের, 

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে । 

ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্তন বিনে ॥ 

যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্তন । 

তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন॥ 

গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে । 
ভাহারা'ও মহা! মহ! বৃক্ষ .ধরি টানে ॥ 

হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িক়] । 
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মুক্রিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥ 
হেন যে সাম্য এক শিশুর শরীরে । 

শত জনে মিলিয়ও ধরিতে না পারে ॥ 

শীকষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি । 

সিংহনাদ করে হই মহা! কুতুহুলী ॥ 
এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন । 

বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥ 

মাসেকেও এক শিশু না করে আহার । 

দেখিতে লোকেন চিন্তে লাগে চমৎকার ॥ 

হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ । 
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥ 

পুত্র প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়! । 
করায়েন ভোজন আপন হৃন্ত দিয়া ॥ 

কাহারেও বাঞ্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে । 

বান্ধেন মারেন তবু অট্ট অষ্র হাসে ॥ 
এক দিন গদাধর দালের মন্দিরে । 

আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে ॥। 

গোঁপী ভাবে গদাধর দাস মহাশর । 
হইয়া.আছেন অতি পরানন্দময় ॥ 

মন্তকে করিয়া গরঙ্গাজলের কলস। | 

নিরবধি ডাকে কে কিনিবি গো-রস ॥ (চতন্যভাগবত ) 
অনেকে এখন শ্রীগৌবাক্গ প্রভুকে আশ্রয় করিতেছেন । আমরা বলি ধে, 

গ্তীভগবান, যে দেশে যাহ! প্রয়োজন, তাহাইি সেই দেশে ত্ষ্টি করেন । অত- 
এব অবতার যদ লইতে হয়, তবে অন্ততঃ বাঙ্গালিগণকে জ্ীগৌরাঙগকে 
লইতে হইবে । তাহার পরে শ্রীগৌরাক্গ সুধু বাঙ্গালি বলিয়া আমাদের পুজ্য 
নর, তাঁহার মত বস্ত ত্রিজগতে আর খুজিয়া পাইবেন না। যদি ভারতবর্ষীয়- 
গণ এইক্দপে ভক্তি বারি সিঞ্চন দ্বারা ভাহাদিগের নির্জীব আত্মাকে সতেজ 
করিতে পারেন, তবেই তাহাদের রক্ষা । কোন জাতি মবিয়া থাকে, কোন 
জাতি মরিতে মনিতে বাচিয়! উঠে। ইহার ওঁষধধ €কাোন একটী তরঙ্গ । কিন্ত 
বত রূপ তরঙে মনুষ্য সমাজ তোল পাঁড় করে, তাহার মধ্যে সর্ববাণেক্ষা তেজ- 



সি ডা পিস 

স্কর ও নির্দোষ এই ভক্তির তরঙ্গ । এই ভক্তি তরঙ্গে বৌদ্ধগণ নৃতন শক্তি 
পাইর পৃথিবী অধিকার করিলেন। ইহা দ্বারা খৃষ্টিয়ানগণ ও মুসলমানগণ 

প্রভূত শক্কিসম্পন্ন হইলেন। ভারতবর্ষীয়গণ যদি আবার ০সইরূপ ভক্তির 
তরঙ্গ উঠাইতে পারেন, তবে তাহারাও পুনর্জীবন পাইবেন । রাজনীতি ভারত- 
বর্ষীয়গণেব্র পক্ষে বলকারী দ্রব্য নয়, তাঁহাদের মহত্ব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত। ভারতবাসীগণ তাহাই করুন, পুনর্বার জীবন পাইবেন। আর) 

আধ্যাত্মিক জীবন পরিবদ্ধন করিতে হইলে গৌরাঙ্গ ব্যতীত যে আর উপায়! 
আছে, তাহা! বোধহয় না। অন্ততঃ ইহার ন্যায় সহজ ও পরিক্ষার উপায় যদি 
কিছু থাঁকে তাহা আমাদের গোচর নাই। 

আপনার অন্তরে তরঙ্গ উঠিলে অন্যের হুদয়ে কিঞ্চিত পরিমাণে তরর্গ 

উদ্খিত করা যায় । যদি এইরূপে সমাজে কোন কারণে তরঙ্গ উঠে, তবে 
সে সমাঁজ কিছু নাকিছু উন্নতি লাভ করে। এইরূপে ধন লোভের নিমিত্ত 
কি যুদ্ধের নিমিত্ত কখন কখন সমাজে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, প্রাসই এই 
সমুদায় তরঙ্গে কিছু না কিছু সামাজিক উন্নতি হয়। ইউরোপের ষে কিছু 
উন্নতি, উহা প্রায় ধন লোভে হইয়াছে । বিদ্যালোভে যে তরঙ্গ উঠে ইহা কেহ 
কম্মিন কালে দেখেন নাই । ইহা কেবল বাঞ্গালীগণ নবদীপে স্থষ্টি করিস! 

দেখাইয়াছেন । শ্রীনবদ্ধীপে যে বিদ্যার তরঙ্গ উঠে, তাহার চরম ফল হইল 
শ্রীভগবানের পুর্ণ অবতার ! 

কোন ক্রমে সমাজে তরঙ্গ উঠিলে উহ্াবন গতি অন্ুসাঁরে উহার ফল 
লাভ হয়। হছুৃদক্জে তরঙ্গ উঠিকাছে, কিন্তু উহা অর্থ উপার্জনের নিমিভ্ত 

নিয়োজিত হইল, তাহাতে যে ফল হইবে তাহা অপেক্ষা অবশ্ত পরমার্থের 
নিমিত্ত উহা নিয়োজিত হইলে অধিক ফল হইবে । শ্রীমহন্মদ ভক্তির 

সাহায্যে তরঙ্গ উঠাইলেন, পরে উহা! বুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইল। উহাতে 
নিজীব মুসলমানগণ একবারে জগৎ জয় করিতে সক্ষম হুইল.। বৌদ্ধগণ 

এই তরঙ্গ, জীবকে দয়া ধর্ম শিখাইবার নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন । 

তাহারা জাপান পর্যন্ত তাহাদের মতে আনয়ন করিলেন। মনে ভাবুন 

শা পল ও 

পপি 

কোথা জাপান কোঁথ। মিথিলা, কোথা সংস্কৃত ভাষা কোঁথ! জাপান ভাবা, 

_ কোথা বাঙ্গীলি কোথা জাপানদেশীয লোঁক। কিন্তু ভক্তির তরঙ্গে এই 
অসাধ্য অননুভবনীক্ক ব্যাপর সিদ্ধ হইয়াছিল, টর্না বাঞ্গালিগণ জাপানে 

গমন করিয়া তাহাদিগকে দমতে আনিম়্াছিলেন। 

ৃঁ ৪ তে ৯৮ ্ ও পচ 
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গৌর অবতার কাঁলে রাজ! ছিলেন মুসলমান, বাড়ী গৌড়ে, কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গীলার রাজধানী ছিল ন্বদ্বীপে । এই-নবদ্বীপ শাসনের জন্য 
বাঁজার দৌহিত্র টদকাঁজি ছিলেন ইনি সহ্ত্র সহজ্র পাঠান সৈন্য দ্বারা 

পরিবেষ্টিত হুইয়া দেশ শাসন করিতেন । ভ্রীগৌরাঙ্গ মুহূর্তের মধ্যে, বিন! 
অন্তর চালনায়) তাহাকে দমন কিন্ধপে করিলেন? লক্ষ লক্ষ লোঁক ভক্তি 

বলে উন্মাদ, তাই বদিচ তাহাদের অন্ত্র ছিল না, যদিও তাহারা কনম্সিন্ 

কালে যুদ্ধ করেন নাই, তবু তীহাঁর। সেই মুহূর্তে প্রভূত শক্তি পাইয়া, সেই 
পঞ্ঠান সৈম্ভগণকে ফু্ডকার দ্বারা উড়াইক্সা দিলেন । মনে ভাবুন শ্রীগৌরাজ 

যদি বৈষ্ণবগণের ত্র ভাব রাখিস) দিতেন, তবে হয়ত বাঙ্গালিগণ অদ্য 

সুসলমানদ্িগের শ্ঠাঁয় ডুগৎ জর করিতে সক্ষম হইতেন। নিজ্জাব হিন্দুগপ 
যদি এখন জীবনে কোনা্ক্ষণ দেখাইতে পারেন, তবে সে ধর্ম লইন্া ৷ যদি 
(এ ,দেশবাসীগণ আবার ভক্তি তরঙ্গে পড়িয়া যাইতে পাবেন, তবে আবার 
'জা[তিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন । 

এইরূপে নীলাচলে চারিমাস মহোৎসব হুইল, প্রত্যহ আনন্দ, প্রত্যেক 
মুহুর্তে আনন্দ, দেহ্ধর্্ম পালন করিতে হে সমঘ্ধ প্রয়োজন উহ1 ছাড়া 

সকল সময়েই ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিবস এক 

ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হইল । ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, এমন সমস 

প্রভূ অচেতন হুইয়! কুপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে কি হইল ভাহ! 
বর্ণনা কর! ছুঃসাধ্য। সকলে অনেক কষ্ট করিয়। প্রভুর জীবন শুন্য দেহ 

উঠাইলেন। সকলে ভাবিলেন প্রভুর হাড় চূর্ণ হইর] গিয়াছে । কিন্ত-_ 

কিছু নাহি জানেন প্রভূ প্রেমভক্তি রসে । ৃ 

বালকের প্রান্ম যেন কুপে পড়ি ভাসে ॥ 

সেই ক্ষণে কূপ হইল নবনীত ময় । 

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয় ॥ € ভাগবত ।) 
প্রভূকে কুপ হইতে উঠাইলে তাহার চেতন হইল। তখন শুনিলেন 

ধে তিনি কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়্াছিলেন। প্রভুর এই কার্যে সকলের মহা- 

ভয় হুইল । প্রভু: স্বেচ্ছাময়, কবে লীলা সম্বরণ করিয়া ভক্তগণকে ছাড়ি! 
যাইবেন, কে জানে? তখন শ্রীঅত অতি কাতরে প্রভুর শরণ 
লইলেন। শ্রীসদ্বৈত বর মাগিলেন। বর মাঁগিলেন, যে, তিনি অন্থমৃতি না! 

দিলে প্রভু লীল! সঙ্গোপন্ করিতে পারিবেন না। ইহাতে -্ 
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তাঁর মুখ দেখি হাসে শডীর নন্দন |. 

অঙ্গীকার জানি আচার্য করেন নর্তন ॥. €চরিতাযৃত ). 
সকলর মনে ভয় ধে প্রভু শ্বেচ্ছাময়, কবে কোন দিন চলিয়। 

কাইবেন, তাহার ঠিকানা. নাই।. তাই শ্রীঅদ্বৈত, প্রভূর নিকট অঙ্গীকার 
করিয়া *লইলেন যে তিনি, অদ্বৈত প্রভুর অনুমতি ব্যতীত, পলাইতে 

পারিবেন না।. 

প্রভু সকলের সনক্ষে নিতাইকে আবার বলিলেন-_ 

প্রতি বর্ষ নীলাঢচলে আর না আসিবে । 

গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছ! পালন করিবে ॥ 
কুলীন গ্রামবাদীগথ. আবার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তাহার! 

গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাহাদের কর্তব্য কি.? তাহারা কিরূপে' শ্রীভগবানের চরণ, 

পাইবেন ।. প্রভূ বলিলেন যে নাম-সংকীর্তন ও বৈষ্ঞব-সেবা করিলে. 

তাহারা শ্ীপদ পাইবেন । তাহাতে তাহারা আবরার জিজ্ঞাসা করিলেন, 

যে, তাহারা যে বৈষ্ণব সেবা করিবেন, কিন্ত বৈষ্ণব কিরুপে চিনিয়! 
লইবেন £ প্রভু. বলিলেন যে, যে ব্যক্তির মুখে সর্বদা কৃষ্ণনাম... দেই... ব্যক্তি. 

বৈষ্ণব্। কিন্তু কুলীন গ্রামরাসীগ্ণণ ইহাঁতেও, সন্থষ্ট হইলেন না । সে পরের 
কথা । ভক্তগণের সহিত দামোদর পণ্ডিত. চলিলেন, প্রভূ জননীর নিকট. 

মেই বহুমূল্য শাটা ও'জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পাঠাইলেন | 
যত দিবস.ভক্তগণ নীলাচলে-থাঁকেন, তত. দিৰ্স.প্রভৃ অনেকটা সচেতনে 

থাকেন। ভক্তগণ বিদায় হইবার সমব্র.প্রভূর মুখমলিন হইয়া.যায় | ফাঁহাঁর, 

হদর নবনীত হইতে কোমল, তাহার যে চিরদিনের বন্ধুগণকে বিদায় দিতে, 

ছুঃখ. হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি। সে. মুখ. দেখিয়া, ভক্তগণের হৃদয়, 

বিদীর্ণ হইরা যাইত। ভক্তগণ বিদায় হইলে? কিন্ত প্রভুর দুঃখ, থাকিত না ।. 
তখন প্রভুর সচেতন:ভাব অনেকটা লোপ.হইত, হওয়ায় তিনি "বাহ্য জগতের 
সহিত বিদায় লইয়া! অন্তরে লুকাইতেন। অন্তর্জগত্তে থাকিয়া প্রভু উহা, 
বর্ণনা করিতেন, তাহাকে মহাপ্রভুর প্রলাপ বলে। যদি পাষাণ বিগলিত, 

করিতেনচাহ, যদি ভক্তিরস আস্বাদদ করিতে চাহ, যদি কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ 
করিতে চাহ, তবে প্রদ্থু হর এই প্রলাপ লীলা. শ্রবণ ও মনন দ্বারা অপেনাকে 
জর.জঅর কর । 

জ্লীগেরোঙ্গের প্রলাপ বর্ণনা করিব) আমাদের এরূপ কি সাধ্য আছে? 
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শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ন1 পারিয়া৷ ক্ষান্ত দিয়াছেন । জীব মাত্রেই এরপ ক্ষান্ত 

দিবেন। তবে যতটুকু পারি কিছু কিছু বলি। এখন রি বলি, অল্পে 

অল্পে এইব্বপ আর কিছু অন্য সময়ে বলিব। 
শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীরুষ্ণ ভাবে রাধার নিমিত্ত রোদন ও বাধা ভাবে, 

শ্রীকফ্ণের নিমিস্ত যে রোদন ইহার আভাস পুর্ধবে দিয়াছি। শ্রীনবদ্ধীপে 

প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণচভাবে রাধ। ঘলিয়। গ্রতু রোদন করিতেন, আর নীলাচলে রাধা 

ভাবে কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন। 

প্রভূ নীলাচলে বসিয়া আছেন, মুখ মলিন, -কখন কখন অতি বেছে 

নয়ন ধারা পড়িতেছে। ইহার কারণ জ্দয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ । প্রভুর শ্রীমুখের 

বাক্য চরিতামূতে এই ব্ূপে বর্ণিত আছে । প্রভু বলিতেছেন-_ 

কাহা করো কাহ। পাঙ ব্রজেন্রনন্দন। 

কীাহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ 

কাহান্ে কহিব কেব জানে মোর হহখ। 

ব্রজেন্্রনন্দন বিন! ফাঁটে মোর বুক ॥ 
কেহ কাহার বিরহে রোঁদন করে, ইহ। সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু 

পতি বহু দিবস বিদেশে আছেন, সতী স্ত্রী গোপনে রোদন করিতেছেন, ইহা 
অনুভব কর যায়। ইহাও অনুভব করা যাঁয় যে, সেই সতী স্ত্রী তাহার 

নিতান্ত কোন মন্ী সধীর নিকট তাহার মনের বেদনা উ্ঘাড়িয়! বলি- 

তেছেন আর কান্দিতেছেন। কিন্ত প্রভুর শুধু ক্রন্দন নয়, তাহা অপেক্ষা 

. অনেক গাড়তর উদ্বেগের চিহ্ৃ, যথা মুচ্ছ। ও শ্বাস রোধ, বিব্্ণ 

ও প্রলাপ বাক্য । 

প্রভুর রাধাভাবে ক্ুষ্ণ ও কৃষ্ণভাঁবে বাঁধা, জীবস্ত সামগ্রী, কোন 

কল্পনার বস্ত নহে । প্রভুর দেহে শ্রীমতী স্বয়ং প্রকাশ হইয়াছেন। তখন সে দেহে 

আর নিমাই 'কি ক্ৃষ্ণচৈতন্যের কোন ভাব নাই। তখন প্রভু একেবারে 

রাধা হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায্ কি দ্বারকায়। কৃষ্ণ নাই বলিয়া প্রভু আপ- 

নাকে রাধা ভাবিয়া বিহ্বল হুইয়1 রোদন আর নানাবিধ প্রলাপ বকিতেছেন, 

কখন কখন মুঙ্ছিতি হইতেছেন, কখন কুষ্জান্বেণে দৌড় মারিতেছেন। 

যত সন্ধ্যা হইতেছে প্রসুর মনের বেগ ততই বাড়িতেছে । 

এই প্রভুর মনের ভাঁব। ইহাতেই সুখ মলিন; ইহাতেই ঝলকে ঝলকে 

তরঙ্গ উঠিতেছে, আর নয়ন জল পড়িতেছে। কাঁছে সর্প ও দ্লামানন্দ 
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বসিয়া! নান রূপে প্রভূকে আনমনা করিতেছেন, ও প্রভুর মন রুষ্ণ হইতে অন্য 
দিকে লইবার চেষ্ট। করিতেছেন । নান! বাজে কথ বলিতেছেন। প্রভু উপরোধে 
এ কথাত্র ও কথার উত্তর দ্বিতেছেন। কখন বা তাহার হাসিবার কথ! বলি- 

ভেছেন, প্রভূ উপরোধে হামিতেছেন । কিন্তু মে হাসি দেখিলে মনে 

আনন্দ হয় না, প্রত্যুত হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সময় কেহ আগমন: 
করিল। অমনি সন্ধূপ বলিতেছেন, “প্রভূ এক বার কৃপা করুন, অমুক 
আসিয়াছেন চরণে প্রণাম করিতেছেন” 

এইরূপে সরূপ রামরায় নানা চেষ্টায় প্রভুকে চেতন ও আনমনা! 
র।খিতেছেন। প্রভু কাতর বদনে ইতি উতি চাহিতেছেন। প্রভূ খাঁকিয়। থাকিয়া 

দীর্ঘধাস্স ছাড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া কীাদিয়া উঠিতেছেন। যত বেল। 
বাইতেছে, ক্রমেই কৃষ্ণ-বিরহ-বেদন। বাড়িতেছে, ও ক্রমেই সরূপ রামরায়ের 

চেষ্টা নিক্ষল হইতেছে । শেষে সন্ধ্যাও হইল আর সনব্ধপ র্লামরায় পরাজয় 
মানিলেন। প্রভূকে আর চেতন রাখিতে পান্সিলেন না । প্রভু একেবারে 

বিহ্বল হুইয় পড়িলেন, অগাধ বিরহ সমুদ্রে ডবিলেন ! 
গম্ভীরায় অর্থাৎ ভিতর প্রকোষ্ঠের মধ্যে অতি গুপ্ত স্থানে তখন 

প্রভকে লওয়।৷ হইল। ফলত সন্ধ্যা হইলেই সরূপ রামরায় তাহাকে সেই 
গম্ভীরার ভিতরে লইয়া যান। লইয়া! যান ইহার অর্থ এই যে, তখন গুভ, 

কোথায় কি করিতেছেন, কেন কি করিতেছেন, কিছু তাহার জ্ঞান থকে 

না। হ্ুতবাং তাহাকে লইয়! যাইতে হইত। 

এই ভিতর প্রকোণষ্ঠে প্রভু আসনে আসীন, সম্মুখে শ্বরূপ রাঁমরাক্স বসিয়া । 
সন্মূর্খে একটী প্রদীপ টিপটিপ, করিয়া জলিতেছে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আপ- 
নাকে শ্রীরাধা ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন আরুষ্জ তাঁহাকে ফেলিয়া 

মথুরায় গিয়াছেন। সন্ধপকে সপ্ধোধন করিয়া বলিতেছেন, “সন্ধপ ! তুমি. 
আমাকে প্রবোধ দেও, আর প্রবোধ না মানিলে ছুঃখিত হও । কিন্ত বল দেখি 
এমন হতভাগিনী জগ মাঝে কে ? কৃষ্ণ কাঁল আসিব বলিয়া গেলেন, আর কত 

যুগ বয়ে গেল। আমি বেচে আছি কেন জান ? কেবল কঠিন প্রাণ বনিয়া ।, 

কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এ ছুঃখ না! দিয়া আমাকে বধ কর,” এই বলিয়! প্রভু 
ধুলায় পড়িলেন। ৮ 

- তখন ছুইজনে আন্তে আন্তে ধরিয়া প্রভূকে উঠাঁইলেন। রামানন্দ প্রভুর 

মনের ভার ফিরাইবাঁর নিমিত্ত শ্লোক পড়িলেন যে; স্কষ্ণ বুন্দাবন ত্যাগ 



১৪২ দিব্যোম্মাদ।: 

করিয়া কখন যাঁন' না । প্রভু এই কথ শুনিম্। সহর্ষে বলিতেছেন, “কৃষ্ণ বৃন্দাবনে, 
আছেন ? তবে, আঁর কি ? চল, আমাকে নিরা,চল.।৮ | 

শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবনে আছেন, এই আনন্দে প্রভুর মনের ভার ফিবিয়! গেল। 

তখন বলিতেছেন, “সরূপ, আমার কঙ্ছের রূপ একবার বল,.আমি শুনি ।” এই: 
কথা বলিয়। আপনি বলিতে লাগিলেন। তখন সুখার সমুদ্র উথলিয়া উঠিল । 

গৌরাগের মনে যখন, তে ভাব হইতেছে বদনে তাহা তদ্দণ্ডে প্রকাশ 
পাইতেছে। অতি সরলা ঝাঁলিকা, মনের ভাব. ৫গাপন করিতে পারে না। 
শ্রীগৌরাঙ্গের মনও বালিকার. মনের ন্যার সরল.।) যখন. যে ভাবটি হইতেছে, 
তাহা তখনই বদনে দেখ! যাইতেছে রূপ ব্ামরায়, মন: প্রভুর সমুদয় 
কথা শুনিতেছেন, আবার ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে, সুখের, ভাবের পি- 
বর্তন দেখিতেছেন।॥ ইহাতে, প্রভুর, মুখে. নব নব. ক্ুপের উদয় হইতেছে, 
প্রত্যেক রূপ তুল্য মনোহর । 

কখন প্রভূ একেবারে বিহ্বল হইত্তেছেন। জরূপরে সন্বোধল করিয়া, 
বলিতেছেন, “ললিতে ! তোর! কষ দশনে যাবি কিনা আমাকে বল? আমি, 

এই বেরোলাম্।” ইহাই বলিক্! প্রভু উঠিলেন ও. দ্রুত পদে গমনোদ্যত হইলেন ।। 
তখন স্রূপ ব্বামবায় তাহাকে ধরিলেন, ধরিয়া! তাহারে একটু সচেতন: 
করিবার চেষ্টা করিতে ল।গিলেন। অগ্রে বলিলেন, প্রভূ শাস্ত হউন, বন্গুন; 

কোথা যাইবেন, ধৈর্য ধরুন । 
কিন্ত ইহাতে প্রভূ কর্ণপাত করিলেন না।, তখন সর্প বলিতেছেন, . চুপ' 

কর। জটিল! বুড়ী এখনও জাগ্রত আছে । সে নিদ্রা ষাউক, তবে আমরা. 
যাবো) অমনি প্রভু ভয়ে চমকিত হইয়া বসিলেন, ও চুপে চুপে কথা 
কহিতে লাগিলেন । 

ইতিমধ্যে প্রভুর হঠাঁৎ একটু চেতন হুইল:। তখন সর্মপকে বলিতেছেন, 
সব্ধপ ! তুমি ত ললিতা নও ৭' তুমি না সরূপ ? আর আমি না কষ্ণচৈতন্য £ 
আমিত ব্বাধা নই, তবে আমি এখন কি প্রলাপ করিলাম ? 

সন্ধপকে প্রভু এইরূপ বলিতেন, তাহাতেই গরভুর এই সমুদ্রায় ভাঁবকে. 
“প্রলাপ” বলিয়া উক্ত হইতেছে । 

প্রভূ বলিতেছেন, “সরূপ! আমি কি প্রলাপ বকিলাম ? আমি ৫ যেন স্বপ্সে 

দেখিতেছিলাম ? দেখিতেছিলাম কি--» বলিতে গিয়া আর ৰলিতে পারিলেন 
না, আবার বিহ্বল হইলেন? তখন সন্ধপের গলা ধরিয়া কাশি! 



ব্ণিতেছেন, সন্ধপ ! তুমি যদি আমাকে ভাল বাঁস, তবে আমাকে কৃষঃ 
আনিয়! দিয়া আমাকে প্রাণে বীচাও। আমার প্রাণ যায়, তুমি একবার 
আমার উপকার কর। আমি চিরকাল তোমার হইব। তুমি একধাঁর আঁমাঁকে 
কষ্ণকে দেখাও । সরূপ এই আমার প্রাণ গেল। ইহাই বলিয়া মুজ্ছিত 
হইয়া! পড়িলেন। 

অনেক যতনে প্রভু চেতন পাইলেন । প্রভ্, নীলাচলে, শচী বিষুপ্রিয়া ও 

অন্ম্ী ভক্তগণ নবদ্বীপে, স্থতরাং তাহার মনে ছুঃখ হইবার কথা । কিন্তু ভক্তগণ 

নীলাচল ত্যাগ করিলেন, অমনি গ্রভ, কৃ বিরহে একেবারে ডুবিলেন। প্রভূর 

দিবা ভাগে কিছু চেতন থাকে বটে, কিন্ত সন্ধা হইলে আর কেহ তীহার ভাব 

ভঙ্গ করিতে পারে ন।। প্রভ, সরূপ বামানন্দকে শ্লোকবন্দে তাহার জুদরের 

ব্যথা এইরূপে উদ্াড়িয! বলিতেছেন । যথা প্রভ, ক্কৃত শ্লোক-_ 

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যতবিত্ত আন্ম বযৌ বিবাদোজিঝ্ত দেহ গেহঃ ॥ 
গৃহীত কাপাপিক ধর্মো কে। মে বুন্দাবনং সেক্ড্রিয় শিষ্য বুন্দং ॥ 

ঞ্লই শ্লোকের অর্থ কবিরাজ গোত্বামী এইরূপ করিতেছেন যথা--. 
প্রাণ্ুরতু হারাইয়া, তার গুণ স্মঙরিস্া, 

মহাপ্রভ, সম্তাপে বিহ্বল । 

বায় সর্ূপের ক ধরি, কহে হাঁহ। হরি হরি, 

ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥ 

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী । 

যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক বেদধন্ম, 

যোগী হইয়া হইল ভিথারী ॥ প্র 
গ্রভ, কৃষ্ণ বিরহে কাতর হই! সর্ূপকে শ্লোক বন্ধে আবার কি ব্পি- 

তেছেন শ্রবণ করুন, যথা-- 

ষুগান্সিতং নৈমেষেণ চক্ষুষ। প্রাবৃষায়িতং | 

শুন্যারিতং জগতসর্বং গোবিন্দমবিরহেণ মে ॥ 
'অর্থাৎ--হে সরূপ, কৃষ্ণ বিরহে আমার নিমেষ কাল যুগ বলিয়া বোধ হই- 

তেছে, আমার নরন বর্ষার মেথের ন্যয় হুইয়াছে, ও ভুবন অন্ধকার হইয়াছে। 

এইরূপ প্রভ্, আমর, হা কৃষ্ণ, কোথা! ক্ক্ণ, কোথা! আমি কৃষ্ণ পাবো, কে. 
: আমাকে কৃষ্ণ দি বে, কি করিলে কৃষ্ঃ টা করিয়া নীলাঁচলে অষ্টাদশ বর্ষ 

কাটাইলেন। 

$ 



১১০০ খনিতে লন বাসি। 

প্রভ, কৃষ্ণ বিরহে কান্দিতেছেন আবার সরূপ রাম রায়কে দাও বলিতেছেন, 
“তোমরা আমার কঞ্চকে নিন্দা করিও না। তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি যাহা। 

করেন সবই ভাল।” এখন প্রভ,র শ্রীমুখের অদ্ভুত শ্লোক শ্রবণ করুন যথা-- 
আশ্রিব্য ব! পাঁদরতাং পিন্,ম! মদর্শনান্মন্মহতাঁ করোতু ব!। 

প্রভ, বলিতেছেন, “সন্ধপ ! আমার প্রাণনাথ কৃষ্চকে লম্পট বলিতেছ। 
তাহাই হউক। তিনি আমাকে আলিঙ্গন দিয়া আনন্দ দিয়া থাকেন, কি 
অদর্শন হইয়া ছুঃখ দিয়াও থাকেন৷ কিন্তু তিনি যাহাই করুন, তবু তিনি 
আমার অপর নহেন আমার প্রাণনাথ । 

প্রভকে অনেক কষ্টে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ভ,লাইয়া রাঁমবায় 
ও সরূপ শয়ন স্থানে লইয়া গেলেন। প্রভূকে শয়ন করাইয়া, প্রদীপ নির্বাণ 
করিলেন, দ্বার বন্দ করিলেন, করিয়া রামরায় গৃহে গমন করিলেন, আর 
সরূপ ও গোবিন্! দ্বারে শয়ন করিলেন । 



সগুম অধ্যায় । 

অপর্ধপ রথ আগে । ঞ্ 

নাচে গোর বায়, সভে মেলি গায়, 

যত যত মহা ভাগে ॥ 

ভাঁবেতে অপ্শ, . কিবাতি দিবস, 

আবেশে কিছু না জানে। 

জগন্নাথ মুখ, দেখি মহা সুখ, 

নাচে গর গর মনে ॥। 

€খাল করতাল, কীর্তন রসাল, 

ঘন ঘন হরিবোল। | 

জয় জন্ম ধবনি, স্টর নর মুনি 

গগনে উঠয়ে রোল ॥ , 

নীলাচল বাসী, আর নানা দেশী, 
লোকের উথলে হিয়। । 

€প্রমের পাথারে, সভেই সতারে, 

ছুখি যু অভাগিয়! ॥ রি 

ভক্তগণ বিদায় লইলেন। প্রভূর নবদ্বীপ বিরহ উপস্থিত হইল । 

একবার শ্শ্রীবন্দাবন ষাইবেন ইহা! মনের মধ্যে সন্কল্প রহিয়াছে । সন্াস 
লইয়া! বুন্দাবনে যাইবেন বলিয়া কাটোঁয়! হইতে সেই দ্বিবস ছুটিয়াছিলেন। 
ভক্তগণ তাহাকে সেবার যাইতে দেন নাই। তাহার পরে নান। কারণে 
এই চারি ব্সর যাবেন যাবেন করিয়া যাইতে পারেন নাই! দন্গ্যাসের 
নিয়মান্দারে তাহার একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হইবে। জন্যাসী 
গণের ইহা! করিতে হয়। এখন ভাঁবিলেন যে, জননী, জন্মভূমি, গঙ্গা; 
দর্শন করিয়! এর পথে বৃন্দাবন যাইবেন। এই মনস্থ করিয়া সার্বভৌম .ও 

রামানন্দের নিকট মনের কথা! খুলিয়! সমুদয় বলিলেন । এ কথা শুনিয়া! 
তাহার। ঘ্যস্তিত হুইলেন।. এ কথা রাজ গুনিলেন, শুনিয়া বড় ব্যাকুল 
হুইলেন । ক্র বখন, ঘাইবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন তখন তীঁহাকে 

| ধ---১৯ 



১৪৬ কলামরাঘ কি স্বার্থ পর? 

আর কে রাখে? তাহার পরে প্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে কি আক্স 
গ্রত্যাবর্তন_করিবেন? তিনি স্বেচ্ছাময়,তাহার মনে কি আছে তাহাকে জানে। 

বৃন্দাবনের নাম করিলে প্রনহু মুচ্ছিত হয়েন, দেই বুন্দাবনে গমন করিলে 
তিনি কি আর প্রাণে বাচিবেন? রজার ভরসা কেবল পার্বভৌম ও 

রামানন্দ । তিনি এই ছুই জনকে বলিলেন যে, প্রভুর যাহাতে না যাওয়! 

হুম্স তাহাই যেন তাহারা ₹ম প্রকারে পারেন করেন । 

গদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইরাছেন, তাহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কোথা ও% 

যাইবার অধিকার নাই । প্রভু বুন্দাবনে গমন করিলে তিশি সঙ্গে যাইতে 

পারিবেন না। কিন্তু প্রভ্ুকে না দেখিলে তিনি এক মুহূর্ত বাচেন ন1। 
তিনিও সেই দলে মিলিয়া গেলেন। সকলে জুটিয়া গ্রভুকে নানা কথ! 
ঘলিয়। নিরস্ত করিবার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। গদাধর প্রভুর চরণ 
ধরিয়] বলিপেন হযে, তিনি কেন বৃন্দাবন যাইবেন? তিনি ধেখানে 

থ।কেন পেই ন। বৃন্দাবন ? প্রভু ই।পিয়া বপিলেন ঘে, তিনি অবশ্ত যাইবেন। 

একটী বার পুণ্যস্থান দর্শন করিয়', আবার সত্বর প্রত্যাবর্তন করিবেন রাম- 
রায় ও - সার্বভৌম বলিলেন যে, প্রভু শীতকাল আসিয়াছে, পশ্চিম 
দেশে বড় শীত, শীত গেলে তবে যাইবেন। প্রভূকে তাহারা এইব্প 

কাতর হইয়। ধরিলে তিনি শীতের কয়েক মাস থাকিতে স্বীকার 
করিলেন। শীত গেল ফালগুন আইল তখন আবার প্রভু অন্থমতি 

চাহিলেন। তখন তাহারা বলিলেন, প্রভূ! এই সম্মুখে দোল আসিতেছে 

এই দোল দেখিয়া যা/ইবেন। দ্বোল হুইয়। গেলে বলিলেন যে, গৌড়ীয় 
ভক্তগণ অতি "শীঘ্র রথ দর্শনর্থে নবদ্বীপ ত্যাগ করিবেন । তাহারা আসুন 
আইলে তাহাদের সঙ্গে যাইবেন। প্রভু করেন.কি তাহাই স্বীকার করিলেন । 

সার্বভৌম, রাজা, ও রামানন্দের এই কার্যে গৌর ভক্তগণ মনে একটু ব্যথা 
পাইতে পারেন । প্রনু বুন্দ'বনে যাঁউনকি ন। সে অল্প কথা, প্রক্কতই গদাঁধর 
বাহ! বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানে 'সেই খানেই বৃন্দাবন, সেঠিক কথা। 

কিন্ত প্রভু একবার দেশে যাইবেন, শ্বদেশ দর্শন করিবেন, প্রভু জননীকে 
দর্শন করিবেন । জননীর বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ, তাহার এক পুত্র নিমাই। 
চির 'বিয়োগিনী বিষুঃপ্রিয়া এই উদ্যোগে একবার স্বামীর ভ্রীমুখ- দেখিয়। 
চিত্ত জুড়াইবেন। এরূপ কার্যে কি বাঁধা দিতে 'আছে ? এরূপ কার্ধ্যে কিছু 

 শ্বার্থপরভা! প্রকাশ পান্ক। কেন না, প্প্রভু তুমি গেলে আমরা বাঁচি না, 



স্তএব তোমার মাতা ও ঘরণী তোমাকে দর্শন হইতে ঘঞ্চিত থাকুন, 
এই রাম রায়ের কথা। একথা কি ভাল£ শচী অতি বৃদ্ধা, তিনি যে' 
কোন দিন মারতে পারেন। যি তিনি ইহার মধ্যে দেহ ত্যাগ করেন তবেত 

॥ এ জগতে আর তাহার নিমাইয়ের মুখ দেখা হইল না! ? 
কিন্ত রাম রায় প্রভুর সাড়ে তিন জন পাত্রের মধ্যে এক জন। তিনি 

প্রভূর প্রিয় হইতে প্রিয়। 
অন্যের কা কথ! প্রভু বৃন্দাবন যাইতে । 

দ্ুই বর্ষ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে চিত্তে ॥ 

আজি রহ কালি রহ বলে রামানন্দ । 

ছুই বর্ষ রাখিলেন হয়ে প্রতিবন্ধ ॥ 

' যাহাঁকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস তীহাাকে ছাড়িয়া দেওয়! সোজা 

ফথ। নয় । হয়ত রাম রাঁর ভাবিলেন বে, শ্রীভগবনের আবার জননী তকে? 

হয়ত ইহা'ও ভাবিতেন যে, শ্রীভগবানের ঘরণী ও জননী ইহাদের সামান্ত 

মায়ায় কন অভিভূত করিবে? €তোব হয় যে, তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল যে, প্রভুর ইচ্ছা! না হইলে শচী কখন এ.সংসার পরিত্যাগ করিতে 
পারিবেন না। প্রভূ মোটে একবার দেশে যাইবেন, অতএব তাহার যত 

বিলম্ব করিয়! বাওর! হয় ততই ভাল । বোধ হয় সেই জন্য তিনিও 

সার্বভৌম প্রভৃকে ষাইতে দেন নাই। প্রভুকে লোকে স্বেচ্ছাময় বলে, 

কিন্ত তিনি আবার ভক্তির বশ। প্রভু ন্তখন গমন করিলেন না, নবদ্ধঃপ- 

বাসীগণের অপেক্ষা করিয়।? নীল।চলে রহিলেন। | 

শ্রীনিত্যানন্দ গড়ে আসিয়া স্ুরধুনীর ছুই তীর হরি নামে উন্মস্ত 

করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্যাসাআমের যত আচার সমুদয় ত্যাগ 

করিলেন। উত্তম পট বস্ত্র পরিধান করিলেন, অঙ্গে আভরণ ধরিলেন, 
পায়ে নৃপ্পুর পরিলেন, সুতরাং ভাহ!র বৃহৎ 'এক দল শত্রু হইপ্সা ঈাড়াইল.। . 

নিত্যানন্দ জুবর্ণবশ্রিকগণকফে হিন্দু সমাজের সহিত মিলন করিয়া দিলেন 17 
তাহাদের সর্ব প্রধান যিনি উদ্ধারণ, দত্ত অতুল প্রশ্বর্্য ত্যাগ করিয়া! ভেক 
লইয়। নিত্বাইক্সের পশ্চাঁদ্গামী হইলেন। । কত লক্ষ লোককে উদ্ধার করিলেন। 
কিস্তু তবু নিতাই সমাজ কর্তৃক বড় প্রপীড়িত হইতে. লাগিলেন । এমন কি, 
অনেক বৈষব : পধ্যন্ত- ভীহার..বিপক্ষ-.হইলেন,..কেহ. তাহাকে একেবারে 

ত্যাগ, 'কেহু, বা প্রভুর: নিকট তাহার কল, রাইতে: লাগিলেন ।. নিত 



১৪৮ মহা প্রভুর নিতাঁইকে প্রবোধ। 

সামাজিক উৎপীড়নে জর্জরীভূত হইয়। একক, কেবল ছুই একটী ভূত্য 
ও জনকয়েক পারিষদ সঙ্গে করিয়া, শচীর.নিকট অনুমতি লইয়া, প্রভুকে 

দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিলেন। মনে মনে একটু ভয়ও হইয়াছে । 
যে প্রভূ এত কঠোর সন্স্যাস করিতেছেন তিনি কি তাহার সমুদায় আচার 
ত্যাগ রূপ কাধ্য অন্থমোদন করিবেন ? 

আীনিত্যানন্দ এইনূপে নীলাচলে আগমন করিয়া! একটী পুষ্প উদ্যানে 
বসিয়া ছুঃখে ও ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কি ছিলেন কি হইয়া 
ছেনন এই দুঃখ, প্রভূ কি বলিবেন এই ভয়। ফাহার হাস্য ময় মুখ 

দেখিলে পুত্র শোকীর ছঃখ দূর হয় তাহার মুখ দেখিলে এখন হৃদয় বিদীর্ণ 
হুইয়া যায় । শ্রীনিত্যানন্দের আর্তনাদ সামান্ত কথা. নয়। উহা তখনি 

প্রভৃর গোচর হইল। প্রভূ জানিলেন নিতাই আমিকাছেন, আসিয়1, বসিয়া, 
তাহার ভয়ে ও মনের ছঃখে রোদন করিতেছেন। তখন ভক্তবতসল প্রভু : 

আর এক তিল মাত্র বিলম্ব করিলেন ন1। একাকী জেই স্থানে ছুটিয়া 
আইলেন, আসিয়া দেখেন নিতাই জান্ুর মধ্যে মুখ রাখিয়া অস্ফট স্বরে 

রোদন করিতেছেন । 

নিতাইকে প্রভূ ডাফিলেন না, কিছু বলিলেন না, তবে তাহাকে প্রদক্ষিণ 

করিতে লাগিলেন । আর একটা:কশ্লোক রচনা করিয়! নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য 

1বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “শ্রীনিত্যানন্দ যদ্দি অতি কুকর্্মও 

করেন তবু তাহার শ্রীপদ স্বয়ং ব্রহ্মার বন্দনীয় দ্রব্য ।” | 
এখানে এ কথ। রাখিয়া আর একটী অদ্ভুত কথ! বলিব । শ্রীগৌর 

আবতারের বৈষ্ণবগণ হিন্দুগণের পক্ষে যে সমুদয় অসম্ভব কথ! ও কার্ধ্য 

তাহা বলিতেন ও করিতেন। গঙ্গ! জল ও তুলসী লইয়1 প্রভুর চরণ পুজ। 
করিতেন । প্রভু বলিতেছেন নিত্যানন্দের চরণ ব্রহ্মার বন্দনীয় বস্ত। 

ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে,গৌর জীলা যাহাদের লইয়। তাহাদের 
গৌর অবতার সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র ছিল ন অর্থাৎ প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ ও 
নিতাই যে বলরাম, ইহ1 কেহ একটু মাত্র সন্দেহ করিতেন না। 

নিতাই নয়ন মেলিলেন্, দেখিলেন প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, 

তাহণকে স্ততি-কর্িতেছেন। ইহা নিতাই সহিতে পাঁরিলেন না। তখন 
ক্রুত বেগে উঠিয়া প্রভূকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন, কিন্ত অমনি আছাড় 
শাইয়? পৃথিবীতে পড়িয়া গেলেন। চিরদিন প্রভু আছাড় খঃইলে নিতাই 



নিতাই ও প্রভ,। নিন 

তাঁহাকে তুলিয়া থাকেন, এখন তাঁহার উল্টা হইল, প্রভূ যত্ব করিয়া তাহাকে 

উঠাইলেন। এক দিন ভ্রীঅত্বৈত কাতর হইয়1 শ্রীমহাপ্রভূকে বলিয়াছিলেন 
ঘে, “প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি তোমার সমুদয় ভক্তগণকে তক্তি দিয়াছ। 

তাহারা সেই আনন্দে ভাসিতেছেন, তুমি আমাকে খানিক রাগ, অহঙ্কার, 

অবিশ্বাস দিয়াছ ও তাহাতে আমি জলিয়া পুড়িয়া মরি ।” এখন নিতানন্দ 

প্রভুকে করযোড়ে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। বলিতেছেন, প্রভৃ--. 

অদ্বৈতাদি তোমার ষতেক শ্রিকগণ। 

সবারেই দিলে প্রেম ভক্তি আচরণ ॥ 

মুনি ধর্ম ছাঁড়াইয়! যে কৈলে আমারে । 

ব্যবহারি জনে ষে সকলে হাস্য করে ॥ ( চৈন্গ্ঠ হাগন্ত ) 

শ্রীঅদ্বৈত ভগবানের চিদ্ংশ। তাহার অবিশ্বাস, অহংকার, ও ক্রোধ 

থাকিবারই কথা । আবার নিত্যানন্দ জ্রীভগবানের আনন্দাংশ, তাহার 

পক্ষে তপ ও বিধি পালন কি রূপে চলিবে? নিতাই বলিতেছেন, প্রভু 

আমি ছিলাম সন্যাসী আমাকে গৃহী করিলে, এখন লোকে আমাকে দেখিয় 

হাস্ত করে। 

কোন বা বক্তব্য প্রভ, আছে ভোমা স্থানে । 

কিব। নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে ॥ 

মন গ্রাণ সবারি ঈশ্বর প্রভূ তুমি। 
তুমি যে করাহ দেই রূপকরি আমি ॥ 
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলে। 
আপনিই ঘুচাইয়া এ সব করিলে ॥ 
শুভ বলে তোমার যে দেহে অলঙ্কার । 

নববিধ ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥ (ভাগবত ) 
প্রভূ শ্রীনিত্যানন্দকে শাস্ত করিয়া বলিতেছেন, প্গ্রীপাদ তোমার 

দেহে যে অলঙ্কার উহা শ্রবণ কীর্তনাদদি যে নববিধ ভক্তি ইহারই 
প্রকাশ আর কিছু নয়। তুমি বণিকগণকে যে ভক্তি দিয়াছ উহা শ্বয় 
অহাজ্রেব বাগ! করেন। তোঁমার ষত সঙ্গীগণ যাহারা নৃতা করিয়। বেড়া 

ইতেছেন, ইহারা দকলে গোঁপ বালক । গোপ বালকের জপ তপ শোভ 
পাইবে কেন ? শ্রীপাঁ তোমার আবার বিধি কি ?» 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রতুর প্রশ্রয় বাক্য শুনিয়া! পরমা্ীসিত হইলেন। জগতে 
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ডি নিতাই ও রে শদাঁধর। রঃ 2 
ভিউ, 0200 রিতা 582 78০৯ 

তিনি আর কাহার নয়, ৫কবল তাহার প্রভুর । নিতাই এইরূপ 

আপনি গৃহস্থ হইয়া জগতের জীবকে দেখাইলেন, যে গাহস্থ্য ধর্ম বৈষ্বা- 

চারের বিরোধী নয়।“ তাহার পৰ্ধ প্রভূ নিজ বাসাঁয্স গমন করিলেন । 

: নিত্যানন্দ শ্রীজগন্পাথ দর্শনে গমন করিলেন । সেখান হইতে যমেশ্বর 
_টোটা, উ্ীগদাধরের স্থানে গমন করিলেন। গদাধর ভাগবত পাঠ কলিতে- 

ছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের আগমন শুনিয়া দৌড়িক়া আইলেন। 
| নিত্যানন্দ গদাধরে যে আ্রীতি অন্তরে । 

তাহা! কহিবারে শক্তি ঈশ্বর সে ধরে। ভাগবন্ত ) 
এইরূপ আীতি হইবারই কথা, কারণ, ছুই জক্নেই- গৌর ব্যতীত 

কিছু জানেন না । নিতাই, গদাঁধরের গোঁপীনাথের নিমিত্ত, এক মণ অতি 
শুভ্র ও সুক্মে তওুল ও এক খানি রর্সিম বস্ত্র আনিয়াছেন। গদাধর সে দিবস 

নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন । নিমন্ত্রণের উদ্যোগ এখন শ্রবণ করুন৷ গদাঁধর--- 

তবে বন্ধনের কার্য করিতে লাগিল । 

আপন টোটার শাক তুলিতে লাগিল ॥ 

গদাধর মাঁটি কোঁপাঁইয়া শাঁক রোপণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, 

কেহ করে নাই দৈবে হইয়ছে শক ॥ 
তাহ! তুলি আনিয়া করিল এক পাক। 

তেতুল বৃক্ষের বত পত্র সুকোমল। 

তাহ। আনি বাটি তায় দিল লোন জল ॥ 

এই গেল নিমন্্রণের উদ্যোগ ! 
উভক্বের ইচ্ছা প্রত্তকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সাহস হইতেছে ন1। প্রভু 

তাহাদের মন্ জানিরা আপনি আগমন করিলেন । 

“গদাঁধর” “গদাধর” ডাকে গৌর চন্দ্র | 
সম্তরমেতে গদাধর বন্দে পদ ছন্দ । 

হাসিয়া বলেন প্রভূ শুন গদাধর্ । 

আমি কি না হই এই নিমন্ত্রণ ভিতর ॥ 

নিত্যাঁনন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ । 

তোমার রন্ধন ইথে আছে মোর ভাগ ॥ (ভাগবত ) : 
অবশ্য ভাগ আছে তাহা কে নাবলিবে। অতএন তিন প্র একত্র 

বপি্বা হাম্ত কৌতুকে ভোজন করিতে লাগিলেন 4 



ধ1মোদরের শশাধ। ১৫৪৬ 

এ দিষে নবন্বীপ-ভক্তগরণের শ্রীনীলাচলে আসিবার সময় হইল। এবার 
তাহাদের অংদিতে একটু কষ্ট হইল। হেহেতু তখন ছুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু 
সুনপন।নে আবার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় লোক চলাচলের পথ বন্ধ হইয়াছে। 
ভক্তগণ তো নক্রমে শ্রীগৌরাঙগের কৃপায় আগমন করিলেন। সেই সঙ্গে 
প্রতুন্ত বাড়ী-রক্ষাকর্ত। দামোদর পণ্ডিত আইলেন। ভক্তগণের সহিত 

প্রহুর প্রীতি সম্ভাষণ হুইয়া গেল। প্রভূ দামোদর পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। 
অন্য লোক হইলে দিজ্ঞনা! করিত, মা কেমন আছেন। কিন্তু প্রভূ তাহা 
করিলেন না। যখন প্রভু সন্াস লয়েন তখন জননীকে বলেন যে, “মা 
আমার এই ভিক্ষা মনে রাখিও, সদা কৃষ্ণ নাম লইও |” এখন, প্রভু 
দ্ামোদরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দামোদর জননীর ত শ্ীকুষ্* ভক্তি আছে ? 

এক কথ স্মরণ রাখিতে হইবে যে যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধ!য় কোন্দল 

হয়, তখন সখীগণ রাধার পক্ষ লয়েন। সেই রূপ শ্রক্কঞ্ণের সহিত যশোদার 
বচলা হইলে ধনিষ্ঠ। আরুষ্ণের পক্ষ না হুইয়। যশোদার পক্ষ হয়েন। সেইরূপ 

দামোদর শচীদেবীর দেবক, তিনি শচীর পক্ষ। প্রভূ যখন বলিলেন 

জননীর কৃষ্ণ তক্তি আছে ত, অমনি দামোদর ক্রুদ্ধ হইলেন। দামোদর 
অতি বড় রুক্ষ লোক, কাহাকেও ন্তাষ্য বলিতে ভ্রুটী করেন ন1। 

পরম তপহ্বী নিরপেক্ষ দামোদর । 

শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর ॥ 

টি ধলিলে গৌসাই মায়ের ভক্তি আছে। 

ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন লাজে ॥ 
অশ্রু কম্প স্বেদ মুচ্ছ! পুলক হুঙ্কার। 

ঘযতেক আছয়ে বিজু ভক্তির বিকার ॥ 

ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম। 

নিরবধি শ্টবদনে স্ক,রে কৃষ্ণ নাম ॥ (ভাখবত ) 
দামোদর ক্রোধে আরও বলিলেন যে গোসাঞ্ডি তুমি যে কৃ তক্তি পাইয়াছ 

সেই জগজ্জননী শচীদেবীর কৃপায় 1 
*প্রহুও ইহাই শুনিতে জিজ্ঞসা করিয়াছিলেন। প্রভু তখন উঠিয়! 

দামে দরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন--- 

আজ দামোদর তৃমিআমারে কিনিলা। 
মনের বৃত্তান্ত সব আম্বরে বলিল।0. .. 



১৫২ .. ভক্গণকে বিদায়। 

যত কিছু কৃষ্ণ ভক্তি সম্পত্তি আমার । 

জননী প্রসাদে সব দ্বিধা নাহি তার ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে মধুর হাসি এপ চিত্ত বিমোহিত করিত যে, অনেক 
ভক্ত শুধু সেই তাহার মধুর হাসি দ্বারা চিরদিনের নিমিত্ত তাহার চরণে 
আকৃ্ হইতেন। কিন্ত প্র্থর হাসি যেরূপ বচনও সেইন্ধপ মধুর।, শুধু 
গলার স্বর বলিয়া! নয়, তিনি যখন যাহার সহিত কথা বলেতেন, তখন তাহার 

বোধ হইত যে, প্রভু তাহাকে অন্তরের সহিত ,ভাল বাদেন। অন্তর্যামি 
প্রভু সমুদ্বায় জানেন । যদিও ভাবে বিভোর তবু যদি গাহস্থ্য কথা কহিতে 
লাগিলেন, তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, বহির্জগতের তিনি সমুদায় 

ংবাদ রাখেন । নবদ্বীপের ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট তাহার শারীরিক 

পারিবারিক ইত্যাদি সমুদ্ায় ব্বস্থা জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি 

বুঝিল যে প্রভ, তাহার $বিষন় দিবানিশি চিন্তা করিয়া থাকেন, আর জন্ুদায় 
অবগত আছেন। সকলেই ভাবেন যে প্রভুর ন্যায় আত্মীয় তাহার 

ত্রিজগতে আর কেহ নাই । যথা চৈতন্য ভাগবতে-.. 

হেন ০স তাহার রঙ্গ সবেই মানেন । 

আমার অধিক প্রীত কারু ন। বাসেন ॥ 

* সকলেই ভাবেন প্রভ্ তীহারি, আর তিনি প্রভুর, এইরূপ লক্ষ লক্ষ 

লোকের সহিত প্রভুর সন্বন্ধ। হাহারা নীলাচলে আদিতে পারেন নাই, 

প্রভ, তীহাদের কথ প্রর্ূপ পুঙ্থানুপুঙ্ রূপে জিজ্ঞাসা করেন । সে ব্যক্তি গৃহে 
বসিয়া উহা অবণ করে। 'করিয়া জানে যে প্রভু তাহাকে এক বিন্ুও 
ভুলেন নাই, তাহাতে সে প্রভুর সাক্ষান্দর্শনের ফল পাঁয় | 

_ ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানেগমন করিলেন। তাহারা আইলে প্রভ, বলিলেন 

যে, এবার তোমরা অধিক দিন এখানে থাকিও না, রথ দর্শন করিয়াই 

গৃহে গমন কর।, আমি বিজয়! দশমী দিবসে শ্ীবৃন্দাবনধামে গমন করিব। 

যাইবার বেল! গৌড়ে যে ছুই দয়াময়ী আছেন, শ্রীগঙ্গা ও শ্রীজননী 
তাহাদিগকে দর্শন করিয়া যাইব। ভক্তগণ ইহাতে মহা আনন্দিত হুইলেন। 

প্রভ্, দেশে গমন কক্সিবেন, শচীর নিকটে যাঁইবেন, ইহাতে ভক্তগণ আনন্দে 
বিহ্বল হইলেন । তাহাদের ইচ্ছা যে-প্রভূকে একেবারে সঙ্গে করিয়! লইয়! যান, 
কিন্ত প্রসু তাহাতে সম্মত হইলেন না। ভক্তগণ রথ দর্শন করিয়া গৃহে 
প্রত্যাগষন করিবেন এমন সমন্ন শ্রী'সহ্বৈত প্রভু -এক.যুক্তি করিলেন! 



নব অবতা'বের কীর্তন । ১৬৩ 

জীমদ্বৈত প্রভ্ বরাবর প্রত,কে সন্দেহ করিস! তক্তগণকে হুঃখ দিয়াছেন, 

আপনিও ছঃখ পাইয়াছেন। তাহার প্রায়শ্চিত্তের স্বন্ধপ তিনি এখন একটি 
সংকল্প করিলেন। লোকে রুষ্কীর্তন করেন, শ্রীঅদ্বৈত ও প্রভ, গৌর 
কীর্তন প্রচাজ়্ করিবেন মনস্থ করিলেন, ও একটি গীতও বাধিলেন। 

কিন্ত গাইবে কে? ঘরে বসিয়! গাইলে কোন ফল নাই, ঘরে বসিয়! 

গৌর-গুণ সকলেই গাইয়! থাকেন। প্রভ্কে শুনাইয়া গাইতে হইবে, 
কিন্ত প্রত, তাহ! করিতে দ্বিবেন কেন ? 

এক জন ত্রাঙ্গণ কন্যা তীহাঁকে শ্রীভগবান বলিয়া সম্বোধন কিয়া 
ছিলেন, তাহাতে প্রত ক্লেশে গঙ্গায় ঝাপ দিয়াছিলেন, ছুই দিবস 
অহরহ ক্রন্দন করিয়ছিলেন। সহজ অবস্থায় প্রস্ভ দীনের দীন। কিসে 

কৃষ্ণের দান হইবেন, কিসে কৃষ্ণনামে কচি হইবে, কিসে তাঁহাকে কৃষঃ 

রুপা করিবেন, ইহা দিবানিশি নিজ জনের গল ধরিয়া কান্দিয়৷ কান্দিয়া 

বলিতেছেন। তাহার সম্মুখে এ কথা বলিতে কাহার শক্তি হইত না» 
যে তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভগবান, কি তুমি ঈশ্বর । 

তবে যখন ভগবানবূপে প্রকাশ অবস্থা, তখন প্রভ, আবার বলিতেন ঘে, 

“আমি শ্রীকৃ্ক, ধরাঁধামে অবতীর্ণ হইক্াছি। আমার আসিবাঁর বছ কারণ 
আছে, তাহার মধ্যে এক কারণ জীবকে এই অভয় প্রদান করা, যে তাহার! 
আমার অতি প্রি, ও ভক্তি দ্বারা অতি সহজে আমাকে পাইতে পারে ।৮ 

প্রকাশাবস্থায় ভক্তগণ অনায়াসে চন্দন তুলসী গঙ্গাজল দিয় তীহার চরণ 
পূজা করিতেন । শ্রীঅদৈত অনেক বিবেচনা! করিয়া একটি পদ রচন। 

করিলেন। সে পদটি শ্রবণ করুন--- 
জ্লীচৈতন্য নারায়ণ করুণ] সাগর । 

হ্ঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়! কর ॥ ৃ 

এ পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান, তাহা! স্পষ্ট বলা হয় নাই, 
প্রভু শুধু নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এখন নারায়ণ সন্ন্যাসী 
মাত্রকে বলা যায়। অদ্বৈত ভাবিলেন, যদি প্রভূ নিতান্ত রাগ করেন, তবে 

বলিবেনঃ যে তিনি সন্যাপী' তাহাকে নারায়ণ বলিলে, তিনি আপত্তি 

করিতে পারেন না। যেহেতু সন্ধ্যাসী দ্েখিলেই তাহাদিগকে নম! নারায়ণাঁয় 
বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়। ভ্রীঅদ্বৈত ' ভক্তগণকে পদ শুনা" 

ইলেন. আর বলিলেন যে, “প্রভ্র. কপার আমরা সর্ব্ব প্রকাদত: এল 



১৫৪ গোর কি প্রকাণ্ড বস্ধ ! 

হইয়াছি। এসো আমর সেই প্রভুর ষশ গান করি। প্রভুকে জগতে 
প্রচার করিতে হইলে তাহার গুণ কপর্তন প্রকাশ্যে করিতে হইবে।” ভক্তগণ। 

শুনিয়। বড় আনন্দিত হইলেন, কিন্ত প্রভু বাগ করিবেন এই কথা উপস্থিত 

করিলেন। তখন অদ্বৈত বলিলেন যে, সে ভার তাহার উপর । তখন প্রভুর 

ছুই চারি শত ভক্ত যন্ত্র ম্লাইয়া! নব অবতারের কীর্তন আরস্ত করিলেন । 

ভারতবর্ষের মধ্যে তখন বাঙ্গালিগণ প্রধান ইহা অনেকে স্বীকার 
করেন। বাঙ্গালি এখন প্রপান কি না এ কথার প্রতি অনেক সন্দেহ 

'আছে। তখন যে তীহার। প্রধ।ন ছিলেন সে বিষক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। 
ভারতের সৌভাগ্য ত্রিহছুত হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। নবদীপের । 

পণ্ডিতগণ জগতে বৌদ্ধ ধন প্রচার করিলেন। নবদ্বীপের পশ্তিতগণ তন্ত্র 

ধর্ম সমুদান্ন ভারতবর্ষে বিস্তার করিলেন। কাঁশীতে বেদের প্রাধান্য রহিল: 

বটে, কিন্ত সেই বূপতন্তায়ের আকর স্থান নবদ্বীপ হইল । চস. বাঙ্গালি, 

জয়দেব বাঙ্গালি, . উমাপতি বাঙ্গাপি। গীতার টীকাকাঁর অজ্ঞুনমিশ্র 
বাঙ্গালি। সেই বাঙ্গালির মধ্যে প্রধান শ্রেণীর, ছুই চারি শত লোক, আমাদের, 
ন্যায় একজন দেহধারীকে-্যাহার ক্ষুধা আছে, পিপাস। আছে, নিদ্র। 
'আছে, জম আছে, অচৈতন্য আছে, তাহাদের “জীবনে মরণে গতি” স্থির 

করিয়া, তাহার বশ গান করিয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন । এই দেহধারী, বস্তুটি, 

তাহাদের নিকটে থাঁকিয়। অখিল ব্রঙ্গাগুপতির যে পুজা তাহ! লইভেছেন;। 
কোন পরিক্ষার রজনীতে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও যে কত নক্ষত্র; । 

ইহাদের সংখ্যা করাযায় না। ইহারা এক একটি, আমাদের পৃথিবীর ন্যায় 

বহুতর জগতকে, আমাদের স্ধ্যের ন্যায় আলে দিয়! থাক । এই ব্রহ্মা, 

যিনি ত্ষ্টি করিকাছেন, তিনি কিরূপ বুহৎ বজ্ত তাহা আকাশের দিকে 

চাহিয়া কতক বুঝিতে পারিবে । সেই কব্রহ্মাণ্ড যিনি স্যপ্ি করিয়াছেন 
তিনি ব্রহ্মা, তাহার থে স্বামী তিনি কাশীমিশ্রের আলমকে বসিয়া মালা। 

জপ করিতেছেন! ইহাতে শ্ীগৌরাঙ্গ কিরূপ শিখর বুঝবেন, আবর।একুপ 
শক্তি মন্ুষ্যের-সম্ভষে না। 
শুই উপরি উক্ত পদ ধরিবা মাত্র আনন্দের তরজ উঠিল । তখন ভঙ্ষগণের 

প্রদ্ভুর সম্বন্ধে যে কিঞ্চিত ভয় ছিল তাহ! উড়িয়া! গেল। তখন সমজ্ত ভঙ্ষ 

দূরে ফেলিয়া দির! নিক্ষপটে শ্রীগৌরাক্গ যে জ্রীহনি, তিনি যে শচীর এ 

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহ একবাক্য স্ুইয়া। গাইতে লাঁগিলেন। ও 



লজ কাস্তনে শ্রতুর লজ্জা! ১৫৫. 

এবারে আর লুকাচুরি কিছু নাই। তাহারা স্পষ্ট করিয়া গাইতে 
লাগিলেন যে, হে হরি ! তুমি গোলক ত্যাগ করিয়। যে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত 

এখন কৃষ্-চৈতন্য নামধারী হইয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার । 

ভক্তগণ গাইতে গাইতে আনন্দে পাগল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, 
'মার €সই সুমঙ্গল কীর্ভন-ধ্বনি জগত ব্যাপি! উঠিল । 

প্রভু বাসান্ন ছিলেন, এই ধ্বনি তাহার কর্ণে গেল। তখন শীঘ্র শীস্ত 
বাস ত্যাগ করিয়া এই কীর্ভনানন্দে প্রবেশ করিতে আগমন করিলেন । 
গ্রভুকে দেখিয়া আর কেহ ভয় পাইলেন না, তখন আনন্দ ভয়কে 

একেবারে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। প্রভু সহান্তে আইলেন, তখন সকলে 

তাহার দিকে চাহিয়া] অন্ুলি দিয়! দেখাইয়া দেখ।ইয়। গাইতে নও 

“তুমি কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার)” “তুমি কৃষ্ণ) তোমার জয় হউক” । ভক্তগণ 

কষ্ণ-কীর্তন করিতেছেন ভাবিক্না, তাহারা কি করিতেছেন রী প্রকৃতই 

প্রভুর একটু সময় গেল। কিন্তু একটু পরে প্রভু নমুদাস বুঝিলেন ॥ 

তখন: লজ্জায় তাহার চন্দ্রবদন মলিন হইয়। গেল। প্রভু আর কিছু 

বণিলেন না, ষে পথে আপসিয়াছিলেন সেই পথে বাসায় ফিরিয়া! গেলেন । 

ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব দেখিয়া একটু তটস্থ হইলেন, কাজেই কীর্তন 
আপনা আপনি বন্দ হইল। তখন তাহারা একত্র হুইয়া প্রভুর বাসায় 
গমন করিলেন। দলপতি শ্ীঅদ্বৈত আঅগ্রে, তাহার পশ্চাত্ শ্রনিবাস, 

তাহার পশ্চাৎৎ আর সকলে । বাসার নিকটে যাইয়। চুপে চুপে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, প্রভূ কি করিতেছেন। দ্বাররক্ষক গোবিন্দ বলিলেন যে তিনি প্রতযা- 

বর্তন করিয়। বাসায় আসিয়। শয়ন করিয়া নয়ন মুদিয়া আছেন । ইহাতে ভক্তগণ 

আশ্বাসিত হইলেন ন1। বরং আরো ভীত হইলেন। তখন তাহার! 

শ্রীগেবিন্দকে তীহাদ্ের আগমন সংবাদ দ্রিতে বলিপেন, গোবিন্দ থাইয়! 

প্রভুকে জানাইলেন, প্রভূ ভক্তগণকে আসিতে অন্থমতি দরিলেন। . তখন 

ভক্তগণ নীরবে প্রভুর পার্খে যাইক্সা! বসিলেন, বসিয়া প্রভুর আজ্ঞ। ভি 

করিতে লাগিলেন। প্রভুও নয়ন মুদিয়া খানিক চুপ করিয়। থাকিলেন 1:২8: .. 

। একুটু পরে প্রদ্ভু উঠিয্বা' বসিলেন। ্্রঅছ্বৈতকে বড় খাতির করেন 
_ বলিবা, তাহাকে কিছু ন! বলিক। ল্রীবাসকে বলিতেছেন, “পণ্তিতশ! আজ 
তোমরা এফি কীর্তি কর্সিলে ?” শ্বাস ও ভক্তগণ সকলে দেখিলেন, যে, 

উাহার। যত ভয় করিয়াছিলেন; প্রহর তত রাগ হক না)! তখন আশ্বালিত, 



১৫৬ চারিদিকে গৌর কীর্তন। 

হইয়! শ্রীবাঁস বলিতেছেন, প্রভু ! কি অকীর্তি করিলাম বলুন.” প্রভু তখন 

একটু উগ্র হইয়া বলিতেছেন, কি কীর্তি তাহা বলিতে হইৰে ? কুষ্ণ- 
কীর্তন রাখিয়। তোমরা একি আরম্ভ করিলে? পরিণামে তোমাদের ও 

আমার সর্বনাশ। অগ্রে লোকের উপহাস, তাহার পরে পরকাল নাশ । জ্ীবাঁস 
তখন অতি নিঃশক্ক হইয়।ছেন। প্রভু তাহাদ্রিগকে মারিবেন কি গালি, দিবেন 

৪ ভন্প তাহাদের নাই। তাহাদের ভয়, প্রভু পাছে মনের ক্লেশে মুচ্ছিত 
হইয়া পড়েন, কি নীলাচল ত্যাগ করেন, কি প্রাণে মরেন। কিস্ত প্রভূর 

সেরূপ কিছুই ভাব না বিয়া ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাহাদের আব 

€কোন ভয় নাই। শ্রীবাস বলিতেছেন, প্প্রভু। আমি জীবের স্বাধীনতা! 
স্বীকার করি না। তুমি প্রভু,আমরা অধীন। তুমি যেমন বলাইলে আমর! 

তেমনি বলিলাম ।” ইহাতে প্রভ, আরো! ক্রোধ করিয়া বলিলেন “করিলে 
তোমরা, অপরাধী হইলাম আমি ?” ইহ! বলিতে বলিতে শ্রীভগবানের 

ইচ্ছায় তখন ব্হতর লোকে প্রভুর বাসার দ্বারে দাড়াইয়?) “জয় ক্ৃষ্ণচৈতন্তু” 

বলিষ। গৌর-কীর্তন আরম্ভ করিল। তেহু বলে “জয় সচল জগন্সীথ,৮ কেহ 
বলে “জয় সন্ন্যাসীরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ |” ইহারা সমুদাঁয় গৌড় দেশীয়, রখোপলক্ষে 

নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। প্রভুর দর্শন-লালসাঁয় তাহার! বাসাক্স 

আসিয়া! সমবেত হুইয়াছেন। আসিয়া প্রভুর নাম কীর্তন করিয়া) দ্বারে 
গাইতে লাগিলেন । 

হেনকালে অস্তুত হইল আসি দ্বাবে। 
সহশ্র সহজ জন না জানি কোথাকারে ॥ 

জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবারে ॥ 
কেহ বা ত্রিপুরা কেহ চট্টগ্রামবাসী ॥ 

শ্হট্রিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী। 

*সহশ্র সহস্রলোক করেন, কীর্তন । 

৫ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার করিয়! বর্ণন ॥ (ভাগবত ). 
তখন শ্ীবাস বলিলেন, “প্রভূ ! আমরা তোমার দাস, যাহা, বজ..তাহা 

আমাদের করিতে হইবে, কিন্ত এখন কি করিয়া! ইহাদের মুখ বন্ধ করিবে ?” 
প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, প্পপ্ডিত! তুমি কৃষ্ণের কপ! পাত্র, তোমার্ শক্তির 
অবধি নাই । তুমি নিজ: শক্তির বলে এই রা সির আমাকে, নিক্ষ- 
স্তর কন্িতেছ ।৮ | 
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শ্রীবাস বলিলেন, “ভুমি ঘরে লুকাঁও, আব বাহিরে তুমি প্রকাশ. হও, এ 
তোমার কি রীতি ? এ সমুদ্বায় লোক, যাহারা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিস! 

পুজা ক(পত্েছে, ইহারা তোমাকে সম্ভবতঃ কখন দেখে নাই। ইহার! 
এ কথা তেন বলে বে তুনি ভগবান ? তুমি যাই বল, আমরা কিন্তু উহাদের 
শিখাইস্সা দিই নাই ৷” 

প্রভু বলিলেন, *তোমর1 নিজজন, তাই তোমাদের বলি যে তোমাদের 
এ সমুদ্ায় লোকদিগকে নিবারণ কর! কর্তব্য ।৮ শ্রীবাঁস সঙ্কেত দ্বারা অনেক 
সময় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। প্রভুর কথা শুনিয়া তিনি সেই কথার 

উত্তরে সরূপ দক্ষিণ হস্ত উদ্ধে করিয়া যেন মুর্টির মধ্যে কি পুরিয়া নিচে 

আনিলেন। প্রভু বলিলেন, “পণ্ডিত ! তোমার সংকেত আমি ভাল বুঝিতে 

পারিলাম না|” শ্রীবাস বলিলেন, “এই হস্তের দ্বারা সুর্য আচ্ছাদিত 

করিলাম, আর কি?” ইহা বলির! আবার বলিলেন, “প্রভু! তোমার নির্মল 

যশ জগৎ ব্যাপিতেছে, আমরা উহা! রোধ করিতে পারি না। আমাদের রোধ 

করিতে ইচ্ছাও হয় নাই। তোমার শ্রীচরণ ক্ৃপাবলে সমুদায় জগৎ উদ্ধার 

হুইয়া গ্রেল। প্রভু, লোকে কি সাধে তোমাকে পুজা করে ?৮ এই কথ! 
বলিতে শ্রীবাসের ও সকলের নয়নে জল পড়িতে লাগিল । প্রভু তখন নীরষ 

হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । নরোক্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন-_ 

শ্রীগৌরাঙ্গের রাঙ্জাপদ,? . যার ধন সম্পদ, 
সে জানে ভকতি রস সার। রি 

শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, 
রিং .. নির্মল হৈল হৃদয় তাহার ॥ 

ূ যে গোৌরাঙ্গের নাম লক়, তার হয় প্রেমোদয়, . 
| তারে আমি যাই বলিহারি । 

ীকষফ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে, “গৌর নাম জপ করিলে 

সদ্য ৫প্রমের. উদয় হয় 1”. ইহা! আমরাও দেখিয়াছি । ঠাকুর মহাশয় বলি-. 

ক্েছেন, .“যদ্দি ভক্তি প্রন অবলম্বন ক্র,তবে শ্ীগৌবাঙ্গের পদ আঁশুয় 

চি 

.রুর” ইেহা ঠিক |. এমন কাগ্ডারী, এমন আশ্রয়, এমন আদর্শ, এমন সরু, 

এমন ভজনীয়, আর জগতে মিলিবে না । ঠাকুর মহাশয় আবার বলিতেছেন 

যে, “গৌরলীলা হুক, প্রবেশ. করিলে অন্তর নিম্মল করে ।” ইহাঁও ঠিক । 
যাহারা, ভগবৎ্-প্রেম লোলুপ,....তাঁহারা, গৌর্লীলা. . আস্মার্দ করুন ।. মন 



রশ মা 

! খই তে 

চাত্রি। ঠাক ছোবল, বদ, রে 

নির্শল ও জয় দ্রব করিতে এমন তেজস্কর বস্ত আর ত্রিজগতে কিছুই 
নাই । জ্ীগৌরাঙ্গের নাম তখন সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াছে। দক্ষিণ 

দ্বেশে যত ধর্শ্াচাষ্য তাহারা তাহাকে শ্বচক্ষে দশশন করিয়াছেন । পশ্চিন দেশেও 

তাহার গৌরব তখন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সকলে: শুনিয়াছেদ 
যে, একটা মনুষ্য-দেহধারী বস্ত, যাহার স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের , কাস্তি, 
হার লে।চন পদ্মের ন্যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নবদ্ীপে ও নীলাচলে পূজিত 
হইতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীনবদ্ধীপের ন্যায় প্রধান নগর বারাণসী, 

সেখানে সার্ধভৌমকে সকলে অতি মান্য করেন। সকলে শুনিলেন যে, 
সেই কৃষ্ণ বঙ্সিয়। পুজিত বস্তুটা সার্বতৌমকে পাঁগল করিয়াছেন । ভারত- 
বর্ষের সর্ধ প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ দশ সহত্র সন্্যাপী লইয়া কাঁশীতে 

বিরাজ করেন। ভাবুক সন্গ্যাসী চৈতন্য সার্বভৌম্রর ন্যায় প্রধপ পণ্ডতিতকে 

মুগ্ধ করিয়া তাহার সর্বনাশ করিকীছেন, ইহা ভাবিয়া তিনি, প্রভুকে 

দণ্ড দিবার অভিপ্রায় করিলেন। ইহা! ভাবিয়া একটি নীলাচল যাত্রীর 

দ্বারা প্রভুর নিকট একটা শ্বোক পাঠাইলেন, সেই ব্যক্তি নীলাচলে আগ- 

মন করিয়া ভক্তগণ দ্বারা উহা! প্রভুর হস্তে অর্পণ কর্িলেন। সেই শ্লোকটি 

এই-_- | 

ৃ প্রান্তে মণিকর্ণিক! মলহর! হ্বর্দীর্থিক! দীর্থিকা 

; বত্বস্তারক মোক্ষদং তন্ুমৃতেশস্তুঃ দ্বয়ং যচ্ছতি। 
| এতত্বুতধামতঃ স্ুরপুরো নির্বাণমার্শস্থিতং 

' মুড়োইন্যন্ত্র মরীচিকাঁজু পশুবৎ প্রত্যাশয়। ধাবতি ॥ 
যে স্থানে মণিকণিক!] ও পাপনাশিনী মন্দ।কিনী.দীঘিক] ও যে স্থানে স্বয়ং 

মহাদেব তারক মযোক্ষপ্রদ দেবগণের অগ্রবর্তী নির্বাণ পথস্থিত রত্ব প্রদান 
- করেন, যুঢ়গণ সেই প্রঞ্কতরত্ব ত্যাগ করিয়া! পশুর যেক্প মৃগতৃষ্ণিকাতে 

ধাবিত হয়, তন্ত্রপ প্রত্যাশায় অন্য দিকে ধাবিত হয়। 

শ্রভু প্রকাশানন্দের নাঁম শুনিয়া ভক্ভিপূর্বক পল্র গ্রহণ করিজেন। 

কিন্ত শ্লোক পড়িয়া স্থখ পাইলেন না. তবু প্রকাঁশ।নন্দের সম্মান রজার 
নিমিত্ত সেই যাত্রীর দ্বারা প্রত্ু উত্তর স্বরূপ একটি. শ্লোক. টাগিইকা 

দিলেন সেই শ্লোকটি এই-_ 
] বন্মান্ডোমশিকিক! তগবতঃ পাকা াগীরী,. 
কাশীনাম্পতিরদ্ধমেবভজতে ্ীবিস্বরা ্বয়ং। 



স্থরস্বতীর প্রভূব উপর ক্রোধ ১৫৯ 

এভট্যৈবছি নাম শম্ত,নগরে নিস্তারকং তারক, 

তশম্মাৎ কৃষ্ণপনান্থমজং ভজ সখে শ্রীপাদ নিব্বাণদং ॥ 

মণিকণিকা ভগবানের ঘর্্দজল ও ভাগীরথী ভগবানের চরণবারি ও কাশী- 

পতি স্বন্ধং বিশ্বনাথ যাহাতে বিলীন হইয্কা! ভজনা করিতেন এবং বারাণসী 
নগর যঁচ্ছার নাম নিস্তার তারক, অতএব হে সথে ! সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্ববাণ- 
প্রদ চরণ কমল তাহাকে ভজন কর। 

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিয়া একেবারে চটীয়া উঠিলেন। তখন প্রভু, 
যে জগন্নাথ প্রসাদকে উপেক্ষা করিতেন না, এই কথা লইয়া গালি 

দির আর একটি শ্লোক পাঠাইলেন,.০সটি এই--. 
1. বিশ্বামিত্রপরাশর এ ভৃতয়ে। বাতাম্ব,পর্ণাশিন 

এতে জ্রীমুখপক্কজং সুললিতং দৃট্টেব মোহ গতা: । 
শাল্যন্্ং সন্বতং পয়ো দধিযুতং যে ভুগতে মানবা 

ক্তেবামিজ্জিয় নিগ্রহো! যদ্দি তবে ছিন্দুত্তরেত্সাগরং ॥ 

বিশ্বাম্ত্র পরশ প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল পত্র মাত্র ভক্ষণ কবিয়াও 

সনোহর স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়াই মোহ প্রাপ্ত হন, ০ মানবগণ দ্বত-দধি-ছুগ্ধ-যুক্ত 

ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারাও যদ্দি ইন্জরিয় নিগ্রহ করিতে পারে তবে 
চটক পক্ষীও সমুদ্র লঙ্ঘন কগিতে পাবে 

এই শ্লোক দেখিয়া প্রভু বলিলেন, ইহার উত্তর প্রয়োজন করে না, তাই 
প্রভ, আর কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু ভক্তণণ ছাড়িলেন- না। 

শ্রভৃকে গোপন ক্রিক! সে শ্লোকের একটী উত্তর পাঠাইয়া দিলেন-_ 

সিংক্োবলী দ্বিরদশুকর মাংসভোগী 
নংবতসবেণ কুর্তে বতিমেকবারহ। 

পারাবত স্ত.ণশিখাকণমাত্রভোগী 
কামী তবেদন্থ দিনং বদ কোহ্ত্র হেতুঃ ॥ 

সলবঝান নিংহ হন্ডী শুকর প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিয়াও “বৎসরে 

একব্বর মাত্র ক্রীড়া কনে, কপোত সামান্ত বস্তর কণামাত্র ভক্ষণ ক ইডিযাত 

নিয়ত ভ্লনিড়। করিতেছে, ইহাঁর কি হেতু বল। 
যেমন কাঁশীতে প্রকাশানন্দ বেদে, তেমনি পূর্বাঞ্চলে বেদে ও ন্যায়ে 

সার্ধমভোৌম । সার্বভৌম শ্রকাশঃনন্দের গাঁলিপুর্ণ পত্র দেখিক্সা নিতান্ত ক্রুদ্ধ 
হইলেন । « তিনি প্রভ,র নিকট জঙ্গমতি-চাহিলেন যে,তিনি বাঁরাপনী . যাইয়া 



চারি (দিকে 45. টিন হ, ২ 

১২৬০ সার্ধভৌমের কাশী গমন । 

প্লকাশানন্দকে নিরস্ত করি ভক্তি ধর্্দ প্রচার করিবেন্। প্রভ, হাসিয়া বলি- 
লেন,“ভষ্টাচাধ্য ! তুমি সে কাধ্য করিও না, সে অতি কঠিন স্থান, তুমি ০সখানে 
যাইও না, সেখানে তুমি কিছু করিতে পারিবে না|” কিন্ত সার্বভৌম এক 
শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট খাট হইয়াছেন, প্রকাশানন্দের নিকট তেন হইবেন ? 
বিশেষ তখন তিনি প্রেমে ঢলঢল করিতেছেন । মনে ভাবিলেন,* প্রাভ, 

অভি প্রেমে তাহাকে যাইতে দিতেছেন না। তিনি প্রভকে গোপন কিয় 

যাইবেন। কিন্ত প্রভূকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, যেহেতু তাহার মনের 

গৌরব এই যে তিনি প্রভূকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন! তখন ভাবিলেন, 

যে, ভক্কগণ যখন নীলাচলে আসিবেন, আসিয়া চারি মাস থাকিবেন, সে 

কয়েক মাস প্রভকে তাহাদের হস্তে রাখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, বিদেশে থাকিতে 
পাঁরিবেন। ভক্তগণ আসিতেছেন শুনিয়া তিনিও লুকাঁইক্সা গৌড় পথে 
বারাণলী চলিলেন। পথে শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত তাহার দেখা হইল 

ভক্তগণ সার্বভৌমকে দেখিয়া অবাক হইলেন । হরিদাস সেবার নীলাচল 

ত্যাগ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে শাস্তিপুর গিয়াছিলেন । তিনিও নীলাঁচলে আপি- 

তেছেন। সার্বভৌম শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া শেষে হরিদাঁসকে 
এই শ্লোক বলিয়া নমস্কার করিলেন যথা-__ / 

কুল জাত্যানপেক্ষায় হরিদাঁসায় তে নমঃ । 
হরিদাস লজ্জা ও ভয় পাইয়! দৌড় মারিলেন । কিন্ত পাঁঠক সার্বভৌম কি 

ছিলেন . আক্.কি হইয়াছেন, একবার মনে করুন। এখানে চক্ট্রোদর় নাটক 
হইতে এই সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিব-__ 

অদ্বৈত গৌঁসাই সার্ধভৌমে জিজ্ঞাসিলে। 
শ্রীপ্রভ,র পদ ছাড়ি কি লাগি আইলে ॥ 
সার্বভৌম বলে মোর মনে এই লইল ৷ 
কাশীর সন্গ্যাসী সব ভক্তি না বুঝিল ॥ 

ভাষ্য সহ বেদাস্তাদি করয়ে বিচার । 

[ক্কষ ভক্তি প্রতি পাদ্য অজ্ঞাত সবার ॥ 

ৰ তৎ পদার্থ ত্বং পদার্থ ব্যষ্টি সমষ্টি । 

| ব্রহ্ম চিদানন্দ স্বরূপ করে হরে তুষ্টি॥ 
' ক্ষ নাম কষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্তন । 

. গৌরাক্ষের মত না বুঝিল কোন জন ॥। 



শ্রকাঁশানন্দের উদ্ধার। ূ ১৬১, 

তাই ভিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ধন্ম প্রচার করিতে কীশীতে যাইতেছেন। সার্ধ" 

তৌম আরও বলিলেন ধে তিনি প্রভুর অনভিমতে যাইতেছেন। যত অসুর ইহার 
কনক বলঙ্াম নাশ করেন। যাহাদের নাশ বলরামের শক্তির বাহিরে তাহা- 

দিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাশ করেন। প্রকাশানন্দের ন্যায় মহা অন্তর সার্ববভৌ- 
মের ব্ধাপ্নস্ন, ঠাকুরের নিজের । তাই গৌরাঙ্গ তাহাকে বারাণসী যাইতে 
নিষেধ করিলেন। সার্বভৌমও বারাণী যাইয়া কিছু করিতে পারিলেন না । 
পরে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং যখন বারাণসী গমন করেন, তথন প্রকাশানন্দকে তাহার 

চরণে আনয়ন করেন। সে প্রকাশানন্দ উদ্ধার কাহিনী খিস্তার রূপে আমার্ 

কৃত প্রকাশানন্দের জীবনীতে লেখা আছে। 
ভক্তগণ তাহাঁর পরে বিদায় হইয়| বাড়ী চলিলেন । প্রভূ বলিলেন যে, তিনি 

বিজয়া দশমী দিবসে গঙ্গা ও জননী দর্শন করিয়। আবুন্দাবনে গমন করিবেন । 

ভক্তগণ যাইবার বেলা কুলীন গ্রামবাদীগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 

প্রভূ, বৈষ্ণব কাহাকে বলে ? তখন প্রভূ পরিক্ষার উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন, 
বলিতেছেন, বৈষ্ণবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । ষথা--বৈষ্ব, . 

বৈষ্বতর ও বৈষ্বতম। খাহ।দের দর্শনে মুখে কুষ্ণনাম আইসে তাহাদিগকে 
বৈষ্ণবতম বলিয়া জানিবে। 

ও্--২১ 



অগুম অধ্যায় । 
গৌরাঙ্গ ঝট কাত উলহ্ নদীয়1 । 

ওাণহীন হইল অবল] বিষ্ুণপ্রিয়া ॥ 

তোমার চত্নিত যত পুরব পীরিত | 

সোডরি লোডরি এবে ভেল মূুরছিত ॥ 

মে ভেন নদীয়1 পুর সেভেন সঙ্গিয়! | 

ধুলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া ॥ 

কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি । 

তিলেক বিলব্দে আমি আগে যাব মরি ॥ 

বিজয়া দশমী আসিতেছে, বাঁমানন্দের প্রাণ শুখাইয়া যাইন্ডেছে | সার্ধ- 
ভৌমের এই দশা, বাজ।রও এই দশা । যাহারা গৃহী, তাহারা শ্রভূর সঙ্গে 

যাইতে পারিবেন জী । যাহারা সন্্যাপী, তাহাদের মধ্যে ধাহাদের শ্রীজগন্নাথের 

সেবা আছে, তাহারাও যাইতে পারিবেন না। যথা গদাঁধর। তিনি ক্ষেত্র 

সন্নাস লইয়া গোপীনাথের সেবা করিতেছেন, তিনি নীলাচল ত্যাগ করিতে 

পারিবেন না। বাজার গুরু কাশীমিশ্র জগন্নাথের সেবক, তিনি 

যাইতে পারিবেন না । আর সকলে, %& যাহাঁদের যাইব বেন বাঁধা. নাই, 
প্রভুর সঙ্গে যাইবেন সংকল্প করিলেন । প্রভুকে ছাড়িয়া তাহার থাকিতে 
পারেন না, সেখানে কেন তাহার গৌর-শুন্য নীলাচলে বাস কব্িবেন ? 

প্রভূর সঙ্গে স্বয়ং পুরী ও ভারতী চলিলেন, সন্ধপ অবশ্য চলিলেন। প্রভু 

আশ্রিত অন্যান্য সন্গ্যাসীগণও চলিলেন, নবদ্বীপের প্রায় শত ভক্ত খযাঁহার। 

তাহার সঙ্গে থাকিতেন, তাহারাও চলিলেন । . 

প্রভুর নবদ্বীপের নিজ জনের মধো কেবল ছুঃখী গদাধর রহিলেন । শ্রীগৌরা- 
জের এক নাম “গদীধরের প্রাণ নাথ”, সেই গদাধরের: গৌর-শুন্য নীলাচলে একা! 
থাকিতে হইবে। অবশ্য সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি প্রভুকে অনক শাধ্য 

সাধনা করিলেন । কিন্ত প্রভু ধর্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন, গদাধর ক্ষেত্রের 

সন্ন/াসী, তাহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে নাই, প্রভূ তাহা করিতে দিবেন কেন £. 

প্রভু জননী ও অন্ঠান্য প্রধ।ন ভক্তের নিমিত্ত নানাবিধ জগন্নাথ প্রসাদ 



সরূপকে ভ্রসীদি। ১ভত 

সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভূ ম্হাব্যস্ত, একি নিজদেশে নিজজনকে 

দেখিতে যাইতেছেন বপিয়া, কি বৃন্দাবনে যাইতেছেন বলিয়া, তাহা কে. 

জানে? তবু এ কথার বিচার পরে করিব। প্রভুর মনে একটি খেয়।ল 
হইয়াছে। ঠিনি ভক্তগণকে লইয়া বাসা হুইতে নৃত্য করিতে করিতে 
শ্রীমন্দিরে, গমন করিবেন ও সেখান হইতে নৃত্য করিতে করিতে নিজ 

দেশাভিমুখে গমন করিবেন। তিনি নৃত্য করিবেন, আর গাইবেন-_সবূপ |. 

প্রভাত হইল, ভক্তগণ প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রভূ মন্দিরে 

যাঁইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন । ইহা মনে স্থির আছে, সরূপ গাইবেন তিনি, 

নৃত্য করিতে করিতে য।ইবেন । কিন্ত সরূপ কোথা? সবরূপকে পাওয়। 

গেল না। প্রভূ অনেকক্ষণ বিলম্ব করিরা সরূপকে না পাইয়া নৃত্য কিয় 

যাইতে পারিবেন না বলিয়া, বিষণ মনে ধীরে ধীরে মন্দিরাভিসুখে চলিলেন । 

প্রভুর নৃত্য করা হইল ন1, অধিকন্ত নিংহদ্বারে সরূপকে অপেক্ষা করিয়া 

অনেকক্ষণ দাড়াইয়! থাকিতে হইল । ভ।ধবিতেছেন, আসিতে পথে ত নৃত্য কর 

হইল না। সরূপ আইলে সিংহ দ্বার হইতে ঠাকুরের সম্মখ পধ্যস্ত নৃত্য কগিতে 

করিতে যাইবেন। তবু সর্প আইলেন না। প্রভু এইন্প বহুক্ষণ কষ্ট 

পাইতেছেন, কিন্ত সরূপ নিরুদ্দেশ । প্রত দীড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, 

এমন সময় সরূপ আইলেন। প্রভুর হস্তে এক খানি গীতা গ্রন্থ । 

সরূপের কি নিমিন্ত আসিতে বিলম্ব হয়, জানি না। সরূপকে দেখিব। 

মাত্র প্রভূ জুদ্ধ হইলেন। তখন €সই গীতা গ্রন্থ দ্বারা সজোরে তাহার, পৃষ্ঠে 
আঘাত করিলেন, তাহার পরে আীপ।দ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন, ইহ! 

করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সরূপ প্রস্ততি তখন ভীত হইয়! 

কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে তাহার পশ্াাৎ চলিলেন । : 

গ্রতু শিশুকালে জননীকে একটি ডিল ছুড়িয়। মাঁরিয়'ছিলেন। জননী 

তখন নিমাইকে ভয় দেখাইব।র নিমিত্ত কপট মুচ্ছাভাৰ অবলম্বন করেন। 
নিমাই তখন “মা” “মা” বলিয়] ক্রন্দন করিয় গ্রলা ধরিয়াছিলেন।. আর 

প্রভু সরূপকে প্রহার করিলেন, সরূপ হহাতে ভ্রিজগতের মধ্যে আপনাকে 

ভাগ্যবান মনে ভাবিলেন। সন্ধপের ভাগ্যকে শ্রাঘা করিয়! চৈতন্য চত্রিস্ত 

কাব্য লেখক কবিকর্ণপুর এই দ্যক্ষর শ্লোক দ্রিতেছেন, যথা__ . 
ভাবাভাবাভিভাবাভিভৰ ভাবে বভো ভবঃ | 

_বিভাবেবস্তাব ভাবে বভুব' ভুবি বৈভৰৎ ॥ 



১৩৪ প্রভু বৃন্দান্ধন ভাবে বিভবিত। 

“এইরূপে পুর্বোক্ত প্রকারে সব্পের অভাব জনিত বিয়োগে মহা প্রভু 
ব্যাকুল হওয়ায়, সরূপেরই জন্ম শোভা পাইগ্াছিল এবং ভূমগ্ডলে মহা গৌরব 

হইয়াছিল 1৮ অর্থাৎ মহাপ্রভ, বাহার বিরহে ব্যাকুল তাহ1ব্ই জন্ম সফল ও 

তাহারই গৌরব । 

প্রস্তর গৌড়ে গমন বৃত্তাস্তের আরস্ত আমরা, নান। কারণে, কবিকর্ণপুরেত 

চৈতন্য চরিত কাব্য হইতে লইলাম। প্রভু দেশে আদিতেছেন, এই 'আনন্দে 

কবিকর্ণপুর তাহার এই ১৯শ সর্মটী নান। ভগ্গিযুক্ত কবিতা দ্বার! পুরিত 

করিয়াছেন । উপরে একটা দিলাম, পরে আরও দিতেছি । 
শ্ীজগন্থাথের সম্মমখে যাইয়া প্রভু প্রভৃতি সকলে আনন্দে কীর্ভন করিতে 

করিতে বিদায় মাগিলেন, তখন সেবাইতগণ, প্রভূ ও ভক্তগণকে আজ্ঞা মালা 

প্রদান করিলেন। পুর্বে সকলে, কেহ কীর্তন কেহ নৃত্য করিতে করিতে 
মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন । কর্ণপুরের ইহার ভর্গিমা বর্ণন শ্রবণ করুন- 

কী র্ভ নং ঢ ক্রি রে কে চ স মুৎখ'্তু ক ম নো লরাঃ। 
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ন র্ত নং চ ক্রি রে কেট নস মুত স্তক ম নো লক্বাঃ। 

“এখন সকলে সেইবূপ কীর্তন ও নৃত্য করিভে করিতে শ্ীমন্দিরের বাহির 

হইলেন, ও শ্রন্ধবপে কীর্তন কৰ্ধিতে করিতে দেশাভিমুখে চলিলেন |” 

লানধাত্রার সময় পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্গাথ অদর্শন থাকেন, মন্দিরের 

কবাট খোলা হয় না। তেই নিমিত্ত জগনাথ বিরহে প্রভু প্রতি বৎসর মবৃত- 

প্রায় হয়েন। সেই প্রভু এখন কিরূপে শ্রীজগন্নাথকে ত্যাগ করিয়া আনন্দে 

কীর্তন করিতে কৰ্িতে চলিলেন ? কথা এই, যত গুলি ভাব ইহ!" সমুদয় 

প্রভুর দাসীর স্বরূপ ছিলেন। যখন কৃষ্ণ-বিরহ ভাব প্রুর শরীরে প্রবেশ 
করিতেন, তখন তিনি সজীব হইয়া আসিতেন। প্রভু আপনি যজিরা জীবকে 
কান ভাব কিরূপ তাহা দেখাইতেছেন । এই তাহার অবতাঁরের এক প্রধান 

উদ্দেশ্য । যখন জগন্নাথকে দেখিতে পাঁইতেছেন না বলিয়া, প্রভূ অনাহারে 

পড়িয়। থাকিতেন, তখন ক্ৃষ্ণ-বিরহ জীবস্ত রূপে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করি- 

তেন এই মাত্র! এখন প্রভূ আপন হৃদ্পদ্মাসনে শ্রীজগন্নাথের স্থানে শ্রীবুন্দা- 

বনের, শ্রীকুষ্ণকে স্থাপিত করিলেন । কাজেই শ্রীজগন্ধাথকে ভুলিলেন, আব 
£“বৃন্বাবন”' “বুন্দাবন'” বলিরা নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন ! | 

প্রভু যখন নীলাচল ত্যাগ করিতে চলিলেন, তখন সেই নগবে হাহাকার 



সমগ্র নীলাচল প্রভূর পশ্চাৎ্চ। ১৬৫ 

পড়িয়া গেল, নীলাচলবাঁসীগণ প্রভুর সঙ্গ লইলেন। কিক্ত্রী,কি পুরুষ, কি 

বুদ্ধ, কি বালক, সকলে চীৎকার করিরা রোদন করিতে করিতে প্রভৃূর সঙ্গে 
চলিলেন। এই রোদনের মধ্যে সহত্র সহম্র লোক “হর্িিবোল”” “হরিবোল” 

বলিষা চীৎকার করিতে লাগিলেন। কাশীঘিশ্র, গদাধর প্রভৃতিগণকে 

প্রহুশ্তাহার সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন । কাশীমিশ্ আজ্ঞা লঙ্ঘন 

করিতে পারিলেন না। কিস্ত গদাধন্ন সে আজ্ঞা পালন কত্পিলেন শা । অন্যান্য 

সকলকে প্রভু অতি মধুর ও কাতর স্বরে তাহার সঙ্গে বাইতে বারশ্বার 

নিষেধ করিতে লাশিলেন । কিন্ত কেহ শুনিলেন না । তাহারা সকলেই প্রভুর 

পশ্চাদগামী হইলেন। তাহাদের সকলের ভাব এই যে, গৃহ ও নিজ জন 

সমুদার ত্যাঁগ করিয়া, গ্রভ, বেখাঁনে গমন করেন, তযহার সঙ্গে সর্সে যাই- 
বেন । শ্রীভগবানের সর্বপ্রধান নাম কৃষ্ণ, অর্থাৎ জীবের চিত্ত আকর্ষক । 

গ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে জীবের চিন্ত আকর্ষণ করিতেন বন্ধিত্া তাহাকে জীবে 

ভগবান বলিয়া পুজা করিয়া থাকবেন । | 

প্রভ, এই পশ্চাদগামী লোক সমুহের হাত ছাঁড়াইবার নিমিত্ত লাঁন। উপায় 

অবলম্বন করিতে লাগিলেন, যথা পথ ছাড়িয়া বিপথে গমন, ভ্রতগতিতে 

গমন, লুকান, ইত্যাদ্দি। অর্থাৎ প্রভ, পথাপথ জ্ঞান না করিয়া একেবারে 
দৌড় মারলেন । যেমন মধুলুব্ধ ভ্রমর পুম্পে বসিতে যায়, আর বার,তে 

পুষ্প কম্পিত হওয়ায় বসিতে পারে না, সেইরূপ নীলাচলবাসীগণ প্রভ,কে 

ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগ্সিলেন। এই ভক্তগণের অবস্থা ব্ণন করিয়া 

চৈতন্য চরিত কাব্য লেখক এই একাক্ষর শ্লোক দিয়।ছেন-- 

রর ললল্লীলো ললল্লীলো লে।লে। লোলো ললল্ললঃ ৷ 

লীলালালেো। হলিলীলালীং লীলালী লোললাং ললুঃ ॥ 

“অনস্তর নীলাচল লীলাকে বিদূরিত করত ব্রজগমনরূপ লীলাই যাহার 
অভিপ্পেত, ুতরাং তক্সিমিত্তই মহা প্রভ, সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হওত' সমস্ত ভক্তগণকে 

ত্যাগ করির1 বিলাসে চঞ্চলমনাঃ হইলেন। তথা অনুগামী “ভক্তগণও 

যাহাতে দেই চঞ্চলমনাঃ গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যাঁজ্জ তাদৃশ ভ্রমরগণের 

লীলাএসসুহের ন্যায় বিবিধ লীল। করিতে লাগিলেন |” 
এই সমস্ত লোক প্রভ,কে ন! দেখিয়া, কেহ ইতস্ততঃ গম্নাগমন কগিতে, 

কেহ মৃত্তিকা পড়িয়া-রোদন করিতে লাগিলেন | রামানন্দ রায় বাবু লোক, 

হাটিতে পোবেন না, প্রকে ছাড়িতেও পারেন না। তিনি দে।লায় চ!পিয়াছেন 



১৬৬ বৃক্ষের শাখা ধরিয়া ঝুলন। 

কোথা চলিয়াছেন, কতদুর প্রভ,র সঙ্গে যাইবেন, তাহার ঠিকানা নাই । প্রভু 

ইটিযর়। তিনি দে।লায়, ইহা হইতে পারে না। অথচ. ইাটিতেও পারেন লা, 

আবার না গেলেও নয়। ত।ই দোলায় চড়িয়। প্রভ,র অনেক পশ্চাৎ আসি 

তেছেন। প্রভ, বামানন্দকে দেখিয়া তীহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। 

রুক্ষ ভাবে তাহাকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু রামানন্দ গ্রহগ্রস্তের ন্যায় 

প্রভর কোন কথ যেন শুনিতে পাইলেন, না। দোলায় চড়িয়া কান্দিতে 
কান্দিতে চলিলেন। গদ্দাধরকে প্রভু, আবার নিষেধ করিলেন। গদ।ধর 

এই কথা৷ শুনিয়। প্রভ,কে ত্যাগ করিয়। অনেক পশ্চাদ্বত্ত্ণ হইয়। চলিতে লাগি- 

লেন। যাইতে ছাঁড়িলেন না। পরে সকলে ভবানীপুরে উপস্থিত হইলেন । 

দেখেন সেখানে বাণিনাথ ভ্রতপদ দূত দ্বারা বহুবিধ সদ্য মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া- 

ছেন। প্রভু, সদল সেখানে উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রসাদও আইল । কর্ণপুত্র 

এই মহাপ্রসাদ যে অল্প নহে তাহ এইরূপে রঙ্গ করিম! একাক্ষর শ্লোক 

বলিতেছেন, য্থা-: 
নানান। হুনি নানেনে নান। নুনননূ ননু। 

লান। নূনে নাননানানে নে নানা ননুমন ॥ 

“তৎপরে কোন এক মহাত্মা বিবিধ প্রকারের প্রভসদৃশ মহা প্রসাদ অত্যল্প 

দেখিয়া ও “ইহা অত্যল্প কিন্ত প্রচুর নহে” এ কথা কেহই বলেন নাই অর্থ।ৎ 
অন্নতর প্রভুর প্রপাদকেও বহুরূপে জানিয়াছিলেন ।” 

প্রভ্ একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলেন। প্রভু, আনন্দে টলমল 

করিতেছেন। ভক্তগণও সেই ভাবে বিভাবিত। কবি কর্ণপুর প্রভর এই 

গমন বর্ণনা করিতেছেন। কবিবর সেই রসে মুগ্ধ হইয়। কাজেই নানা ভঙ্গির 
কবিত। প্রস্তুত করিতেছেন । 

প্রভ, চুপ করিয়া যাইতেছেন, ভাবিতেছেন বৃন্দাবনে যাইতেছেন, 

শীকৃষ্ককে দর্শন: পাইবেন । নবদ্বীপ তাহার জন্ম ও ভালবাসার স্থান, তাহার 

অতিশ্রিয ও নিজজনকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভূকে এ সমুদায় কথা 
ঞোঁর করিক্া। মনে করিয়। না দিলে তীহার মনে হইত না। প্রভ, প্রায় 
অহরহ বাঁধ! ভাবে বিভাঁবিত,. এখন সেই ভাবে বৃন্দাবন যাইতেছেন। 

এই ভাবে মুগ্ধ হইয়। চলিয়াছেন, বহিজগিতের সহিত তাহার অল্প সম্বন্ধ! 
দেখেন, পথের ধারে একটা বৃক্ষ, উহা! দেখিরা এক দৌড়ে যাইয়া লক্ষ 
প্রদান করিয়া তাহার একটি শাখা ধরিলেন, ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন ! 



আককষ্ণের বুক্ষে বিচরণ ১৬৭ 

ইহার মানেকি? সেই ধীর বাঙ্গালি ত্রাঙ্গণ, মহামহোঁপাধ্যায়, বৃক্ষতল- 

বাসী সন্্যাসী, সেই ভক্ত-শিরোমণি, সেই জগৎ্পুজ্য প্রতাঁপকুদ্রের 

সংব্রাতা, ধুক্ষর ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, তাহার কারণ কি? প্রস্থ 

অতি স্থস্থকার, বলবান, তখন যুব পুরুষ ছিলেন, তাই কি সেই তেজে 
এইরঠী বাল-চাপল্য দেখাইলেন% তাহা নক । কৃষ্-০্রমে এইকধপ 

চঞ্চল করে। কৃষ্ণ-প্রেমে আনন্দের উদয়, আনন্দে জীব্গণকে ব্রজ বাল- 

কের ন্যার সবল ও চৰ্চল করে । প্রভু তাই কি লাফ দিয়া বৃক্ষের ডাল 
ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন? তাহাও নয়, ইহর অর্থ বলিতেছি। শুভর 

মনে ভাব কি তাহার নিজের কথায় পরে ব্যন্ত হইল। চরিত কাব্যকার 
বলেন- 

অথ বীক্ষ্য দ্রমং শ্রেষ্ঠং ধাবন্নার/দবারিতঃ | 

স্কন্ষমুত্প্রুত্য ধৃত্বা চ লম্বম্ান2 শ্রিষং দধে ॥ 

“অনন্তর একটা বুক্ষকে দেখির। নির্ধাধে ধাবমান হওত লম্ফ প্রদান 

পুর্নক শী বুক্ষের স্বন্ধদদেশ (মুল শাখ।) ধারণ করিয়া লন্দমান হইলেন, 
এবং তাহাতে বিশেৰ শোভাও পাইতে লাগিলেন 1৮ 

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন এই ভাবিতে ভাবিতে প্রভু যাইতে" 
ছেন। এমন সময় সেই সুন্দর বুক্ষটি দেখিয়া! প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্কুত্তি হইল ॥ 
প্রভূ দেখিতেছেন কি না, শ্রীকুষ্জ সেই বৃক্ষের উপর বসিয়া । প্রভূ তাহার 
দিকে চাঁহিলে, শ্রীকৃষ্ণ যেন হাসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। তখন প্রভু 

আনন্দে বিহ্বল হুইয়। দৌড়িলেন। দৌড়িয়। সেই বুক্ষের শাখা ধরিয়া 

শ্রীরুষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত বুক্ষে আরোহণ করিতে গেলেন। কিন্ত 

উঠিতে পারিলেন না। উঠিতে না পারিয়া সেই ডাল ধৰির। ঝুলিতে লাগি- 

লেন। এ দিকে, রসিকশেখর আরুষ্ণ যেন রাধান্বপ-প্রভুর সঙ্গে 
আমোদ ভাবে সেই বুক্ষ তখনি ত্যাগ করিয়! অন্ত বৃক্ষ অবলম্বন করিলেন । 

প্রভু তখন সে বৃক্ষ শাখা ত্যাগ করিয়! মৃত্তিকায় নামিয়1, পেই' শ্রীকষ্ের 
আশ্রিত বৃক্ষের নিকট দৌড়িলেন। সেখানে বাইয়া প্রভু দেখেন, কৃষ্ 

অন্যঞ্বৃক্ষে গিয়াছেন ! | : 

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, এক বুক্ষ ত্যাগ করিয়! অন্য বৃক্ষ অবলম্বন. করিতে 

লাগিলেন। প্রভূও ' তাহাকে ধব্িবার নিমিত্ত পশ্চান্ষ পশ্চাতৎ্ ফিরিতে 

লাগিল্দেন। বে বুক্ষে শ্রীকষ্চকে দেখিলেন, “তাহার নিকটে যাইয়া দেখিলেন 



১৬৮ প্রভ,র দিব্যোন্মাদ। 

কুষ্ণ তখন অন্ত স্থানে গিয়াছেন। তাহাতে সেই বুক্ষটিতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় 

লইয়াছিলেন বলিরা, তাহার প্রতি আত প্রেমের উদ্নয় হওয়ায়, তাহাক্চে 

গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই গাঢ় আলিঙ্গনে ক্ষুদ্র বুক্ষ চূর্ণ হইয়া 

যাইতেছে । কখন বুক্ষের কণ্টক প্রসুর অঙ্গে আঘাত' দিতেছে । কখন 

এই কারণে বৃক্ষকে চুন করিতে“ছন, কখন শ্রীকষ্চকে ধরিবার লিখিত 
শাখা অবলম্বন করিয়া বৃক্ষের উপর উঠ্িবার চেষ্টা করিতেছেন । 
কখন কোন বুক্ষকে শ্লাঘা করিয়। তাহার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছেন । 

কখন কোন বুক্ষকে চুপে চুপে কি বলিতেছেন, কি বলিতেছেন তাহা তিনিই 

জানেন। 

হইয়াছে এই যে, প্রভু তখন জগ কৃষ্ণজময় দেখিতেছেন, স্তর 1 
প্রভ বে বৃক্ষের পানে চাহিতেছেন সেই থানেই কষ্ণকে €দখিতে পাই- 
তেছেন। এক বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছেন, 

এমন সমর দৈবাৎ নয়ন অন্যদ্বিকে অপিত হওয়ায় সেখানেও কুষ্ণকে 

দেখিতে পাইতেছেন । দেখিতে পাইয়া ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণ তাহাকে 

ধরা দিবেন না বলিয়া অন্ত বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন । তখন সেই 

রুষ্ণ-পরিত্যন্ত বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করির। কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত 
দ্বিতীয় বুক্ষের দিকে ছুটিতেছেন । 

প্রভু এইরূপে শত শত ভক্তের সমক্ষে এই রঙ্গ করিতে লাগিলেন ! 

ভক্তগণ ও প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই, দেখেন প্রত্তুর বাহাদৃষ্টি নাই, 

একেবারে দেব চক্ষু হইয়াছে । সব্বঙ্গ ব্রণের ন্যায় পুলকে আবৃত করি- 

যাছে। প্রভু কখন বাস্্রীলোকের ন্যায় করুন স্বরে রোদন করিতেছেন । কৃষ, 

দর্শন লালসায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছেন । প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত 

করিতেছে । ইহা! দেখিয়া! ভক্তগণ ছুঃথ পাইতেছেন। কিন্ত কেহ তাহাকে 

নিবারণ করিতে পারিতেছেন না । তবে প্রভূ বৃক্ষে আরোহণ করিতে 

যাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরং মৃত্তিকায় পড়িবার সম্ভব হইতেছেন। 

ইহ! দেখিয়া! পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণ তাহাকে নীচে হইতে 

জড়াইম্স! ধরিতেছেন, €ষন মাটিতে পড়িয়। না যান, কি আঘাত নাত পান । 

যথা চৈতন্য চরিত কাব্যে-- 

অধঃ কণ্টক সংকীর্ঘে, নিপতিত্যন্তমঞ্জসা। 
ভিয়া পুরিপ্রভৃতয়ে। জগ্রহ্র্বর্বাহুভিঃ ॥ 



চারাদকে আকন । ৯১৩১ 

৮ গকন্টক সমাকীর্ণ অধঃ প্রদেশে প্রভূ পতিত হইবেন, এমন কালে 
-. পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি ভক্তগণ সভয়ে শীঘ্র শ্বীন বিশাল বাছদ্বারা 
-- খধারণ করিলেন 1, 

প্রন কি করিতেছেন তাহার বর্ণনা চৈতন্য চণ্রিত কাব্যের ১৯শ সর্গে 
৪৪ ৩৯৪৬ শ্লোকে এইক্ধপে বর্ণিত আছে । যথা, প্রভ, প্রেমানন্দ জলে ভাঁসি- 

ততছেন। বন মধ্যে বুক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন । প্রভু, 

এইরূপ বিহ্বল হইয়া এরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন যে, বৃক্ষ চূর্ণ হই- 

বার সম্ভব হইন্তেছে। প্র খঞ্জনের ন্যার ফিত্রিতেছেন । গ্রুভু কেন একপ 

করিতেছেন, তাহ! তিনি পরে যাহা বলেন তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন । 

জীকৃষ্ষকে এইবূপে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ একবার শ্রীকুষ্ণকে 

ই -স্থানে দেখিতে পাইলেন । তখন জীকুষ্জ প্রকৃত পক্ষে কোন স্থানে, মনে 
এই বিচার করপ্সিতে লাগিলেন। প্রভূ অন্বেষণে ক্ষান্ত দিনা এই কথা মনে বিচার 

করিতে করিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি অন্য স্থানে পড়িল। সথাঁনেও আীকুষ্ঞক্ে 

দেখিতে পাউইলেন। তখন কৌতুহলী হইয়া চারিদিক দেখিতে লাগি- 

লেন । দেখেন কি নে চারিদিকে ক্ুষ্ক! তখন উদ্ধে চাহিলেন দেখেন আকাশে, 
ক্ষুষ্জ, পথে চাহিলেন দেখেন সেখানে কব বুক্ষে কুঞ্চঃ লতায় কষ, কুঙ্মে 

ক্রুম্ত, পশ্চাতে কৃষ্ণ, দক্ষিণে কুষ্, সম্মুখে কৃষ্ণ। প্রভু তখন এই জগতে 
কুষ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন তাহার একটু বাহা 

হুইল, ও বিশ্মিত হইয়। ভক্তগণ পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন, “«দখ দেখ, 

জ্রীকক্তকে দেখ । তিনি প্রত্যেক বুক্ষে ও নান। স্থানে বিচরণ করিতেছেন 1” 

তি বলিলেন, প্প্রত্যেক£ বুক্ষে”, ॥ পরে নানা স্থানে বলিতেছেন । 

তাহ]? নয়, শ্ীকষ্চকে ঘে সকল দিকে দেঁখিতেছি, তিনি ঘে জগৎ ময় ?” যথ। 

চৈতন্য চরিত কাব্যে 5 

উচেহথ পশ্য পশ্যায়ং কৃষ্চচন্দ্রোহভিতোহভিভঃ। 

প্রতিদ্রমং বিলসতি জগত্যেতন্মযীক্ষ্যতে ॥ 

“অনন্তর অর্থাত গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বঙ্গ হইয়া কহিলেন যে, দেখ দে, 
এই ও কৃষ্ণচন্দ্র ইতস্ততঃ প্রত্যেক বৃক্ষে বিলাঁস করিতেছেন, আমি রুষ্ণমম্ম 
জগৎ “দেখিতে তছি।» | 

তখনি ভক্তপণ বুঝিলেন, সমুদয় বুঝিলেন । তাহার! কুঁবিলেন, কেন 

প্র প্রথমে দৌড় মারিয়া! অগ্রবস্তা হুইয়া বৃক্ষের শীর্ণা ধরিয়া উহাতে উঠিতে 
গগাশিশ১৩ 



১৭৪ ্ভক্ঞগণের বৃন্দাবন সাধ । 

চেষ্টা করিয়।ছিলেন, কেন 'চঞ্চল গতিতে এক বৃক্ষ ত্যাঁগ করিমা, "অন্য 

বক্ষে যাইতেছিলেন, কেন প্রতি বৃক্ষকে আলিঙ্গন ও কোন কোন বৃক্ষকে 
চু্ঘন করিতেছিলেন। প্রভু এ পধ্যন্ত এক মনে শ্রীরুষ্চকে ধরিবার চেষ্টা 

করিতেছিশেন। বধন চতুর্দিক ক্কষ্ণময় দেখিতে গাইলেন তখন মনে 
একটু অন্দেহ উদয় হইল । মনে উদয় হইল, এই যে আমি কৃষ্ণ 

দেখিতেছি একি সত্য না ভ্রম? মনে এই সন্দেহ ভদয় হওয়াতে 

অমনি অল্প একটু বাহ্ হইল, ও ভক্তগণের কথা! মনে পড়িল। তখন ভক্তগণের 
নিকট সন্দেহ ভঙ্জনার্থ 'জিজ্ঞাসপ। করিলেন যে, এ ব্যাপার কি বল দেখি, 

আমি কি সচেতন আছি না অচেতন? কেন আমি জগৎ কষ্ণময় 

দেখিতেছি ? 

ভক্কগণ এ পর্যন্ত গ্রভূর মনের ভাঘ ভাল কলির! বুঝিতে না পারিয়া 

শুধু গুভুর কোন দুঃখ কিবিপদ না হ্য় তাহারি চেষ্টা দেখিতেছিলেন। 

এখন শ্রভূর মুখে শুনিলেন যে, তিনি বৃক্ষে ও চতুদ্দিকে ক্রুষ্ণ দেখিতে 

গাইতেছেন। তখন তাহার সমুদদার কাধ্যের হেতু বুঝিতে পারিলেন। 

পারিয়া তীহারাও সেই ভাঁবে বিভাবিত হলেন তখন রৃন্দাবনে আসিয়া- 

ছেন, তীহাঁদেরও এই আনন্দ বোধ হইতে লাগি [ল। তাছাঘ্1 যেন দেখিতে 

পাইলেন যে, পক্ষীগণ স্রথে গান করিতেছে, বুক্ষ লতা কুস্থমিত হইয়াছে ও 

€দই কুক্ুম হইতে, মধু ঝরিতেছে। প্রকৃতই তখন পালে পালে ময়ূর আসিয়া 

সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। . আবার তাহ।দের মধ্য হইতে যখন 

কোন কোন ময় নৃত্য আরম্ভ করিল, তখন ভক্তগণ প্রেমে বিহ্বল 

হইলেন। একে শরৎ কাল, তাহাতে এই সমুদ্ধায় কও, সুতরাং কবিকণপুর 

ছাঁড়িবেন কেন? এখন সে স্থানের অবস্থা বর্ণিত অদ্ভুত বঙ্গিম কবিজ 
সকল আবণ করুন । যথা- 

লীলা লোলালিললনা ললন্নলিন লালনৈঃ। 
 নলাল-ললন! লীনাং লীলাং লাঁননিলো ললন্ ॥ ৪১। 

“তত্কালে পবন দেবও পদ সঞ্চালন দ্বার] বিলাস নলিনী অলি মালাতে 

অভিলাষ করত স্ত্রী বিলাস ইচ্ছা! করিয়াই ধেন ইত্তস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়াছেন ।” 
এই শ্নোক ঘ্বক্ষর। তাহার পর শ্রবণ করুন-- 

কাকেনেবব নদেকে কা, 

লা ব কে নন কে.-ব'-ল|। 



শরৎ রজনা।' ৪ 

শু দ্ধা সা রুরু সাদ্ধা শু; 

ক্ধ তি রাস ক্রাতিন্ু। 

'শ্ানন মধ্যে কাকের ন্নয় লাবক নামক পক্ষীগণের ধ্বনির সহিত 

ময়ূরের উচ্চ ধ্বনি হইল। এবং প্রকৃত পক্ষেই ময়ূর ধ্বনি বিশুদ্ধ বর্ষা খতুর 
সন্বন্ধশবশতঃ উত্কৃষ্ট হইয়! যেন মদ মনত ব্যক্কতিকেও অতিক্রম করত উচ্চ 
স্ব পাঠের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল 1 

এই উপরের: শ্লোক বাম হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ হইতে বামে সফান.। তাহার 
পর আর একটা শ্লোক শ্রবণ করুন-_ | 

সারসাসর .সস। রং 

বর সানুত ন নু ভতন্।। 

নাত নু ন গে ন্] - ০ এম 

্ রখ সআামারসসারসা॥. 

“বে শরবত, দস। আনত পুশিবার সরস উই বস্তু শ্বন্ধূপ এব থে অসার 

অর্থ বর্ষণ বিহান হউরাও রস অর্থাত জল দ্বা্া সম্াক গ্াকারে উৎকৃষ্ট 

নূতন হইরাছিল এনং £ন পঞন্থতত্র সান অর্থাৎ, তন্নামক-জলচর পক্ষী বিশিষ্ট! 

হুইয়] ন1 তনু ও ন তন্তু কি শত্রীরী, ওকি অশরীরী সরুলেরই সার তেজঃ 
বা বল দান করত সেই শ্ররিসদ্ধা শরৎ (শোভা. পাইয়াছিল) (শরীরী 

বুক্ষ লতাঁদি অখরীরা সমন দিক প্রন্তি) শরত্কণলে বুক্ষ লতার সবি. 

শেষ বিকাশ হয়। এবং শীত খতুর অংশ থাকায় আময়'ও উম এবং 
দিকু সকল প্রসন্ন হয় 1” | | রঃ 

প্রভু ক্রগে, শান্ত হইলেন, আবার পথে চলিলেন। প্রভুর নিমিত্ত মুহু- 
মুহু জগন্নাথের প্রসাদ, পানা, পিঠ। প্রস্ৃতি ভ্রত-পদ দূত দ্বার বাণিনাথ কর্তৃক 

প্রেরিত হইতেছে। এইরূপ জুন্দর বন্দবস্ত ষে প্রভূ যেখানে বিশ্রাম করি- 

বন সেখানে'দেখেন প্রচুর পরিম।ণে সদ্য ও অতি উত্তম মখাপ্রসাদ 
প্রস্তত রহিয়াছে. শুধু তাহা, নয়, রামানন্দ রায় প্রয়োজন বুঝিয়া, নতুন 

নুতন, গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন । প্রন্ভু,সেই-নূতন গৃহে রজনী বাস করিতেছেন। 
গ্ভু ভুবনেশ্বর: দর্শন কবিিক্না চলিলেন । রজনীঙ্ে এইরূপে রামানন্দ নির্মিত 

একটি গৃহে মহাপ্রসাদ ভোজন করিক্সা সমস্ত রজনী, বামরাগ্সের সহিত 

কু কঞ্পত্র যাপন করিকাছেন। প্রভু ও পরমানন্দ পুরী; সর্বাগ্রে” প্রদ্ছ নাম 
টি ১১৯, তঞ যপিতে লিগ্পনাছেন ও রামানন্দ দেলোষ সার্ধ্ব, পশ্গাক্ছো স্খলন শ্রাহ 



১৭ হ বামরারের সাহত কৃষ্ণ কথা । 

বিশ্রাম করিতেছেন, দোলা হইতে নামির়। সেখানে থাইরা প্রভুর সহিত 
কৃষ্ণ কথাম্ব যাপন করিতেছেন | শ্রভু যাইতে বাঁইতে, নদী. তীরে রামানন্দ 

নির্মিত অতি সুন্দর বাসস্থান দর্শন করিলেন । দেখিয়া বড় ষুগ্ধ হইলেন । 
তখন প্রভু মনের আনন্দে শ্তাম গুণ গীত গাইতে লাগিলেন । ইচ্ছা সেখানে 

একটু নিশ্চিন্ত হইস্সা সুখে রসাম্বাদন করেন। তাই পরদানন্দ পুরীকে 
উপলক্ষ করিয়া সকলকে বলিলেন যে, আমি এখানে একটু বিশ্রা্ 

করিব, আপনা 81 অগ্রবর্তী হউন। কটকে গোপীনঃথের মন্দিদধে আমাকে 

পাইবেন ।.ভুক্তগণ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চলিত্তে লাগিলেন । 
তক্তগণ অগ্রবর্তী হইলে প্রভ, এক রাম রায়কে লইয়! সেই নুতন টি 

কৃষ্" কথায় যাপন করিতে হাসিন তখন যেকি সুধা উঠিল তাহ। 

কে বলিতে পারে? আীীভগবান এরূপ বস্ত যে তার নামে সুধা ক্ষরণ হয়। 
তাহার সঙ্গন্ধীয় কথায় কত মধু আছে তাহ! কে বর্ণিতে পরে ? প্রভ,র রামা- 

নন্দ বার ও সরূপ দামোদরের সহিত বপিয়া এই কুষ্তখ কথা, ইহাল 

আভাস পুরে বলা হইয়াছে ৷ প্রভু, তখন শ্রীমতী বাঁধা হইরা তাহার বে 
আকক্ (প্রম উহার স্গ্মতর 'ও স্ুস্নতম যে গতিঃ ভাহা মন উদ্বাড়িরা বলিতেন । 

সেই তাহার মুখচন্দ্রের জুধা লইরা ইক লীলা প্রস্ষট্রিত হইরাছে, প্র 
তাহাউ জীবগনে এখন 'আন্বাদ করিঝ। থাকেন । 

প্রপরমানন্দ পুরী প্রভৃতি অগ্রে কটকে গমন করিয়া সংবাদ দিলেন বে, 

গ্রভুনীলচিল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়াছেন। পুক্জে যখন শুনিতেন যে, 

প্রাভ, বৃন্দাবন মাইবেন ভগনি বাছা ব্যাকুল হইয়া রাম বার ও সার্বভৌমাকে 

মিনতি করিয়। বলিতেন বে, প্রভৃকে যেন না যাইতে দেওয়া হয়। রামত্রায় 

ও সার্মভৌম নান! উপায়ে ছুই বৎসর পর্যন্ত প্রভৃকে যাইতে দেন নাই । 
“শেষে যাইতে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েন। রাজা এই কথা শুনিয়! 

০সার্বভৌমকে বলিলেন বে, প্রভু গমন করিলে আমি কিরূপে জীবন ধাঁরণ 

করিধ?. এখানে শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান করিতেছেন ইহ সত্য, কিন্তু তবু 
প্রভু লীলাচল তাঁগ করিলে আমার ভূবন অন্ধকার হইবে । যথা, রাজার 
সার্ধভৌমের প্রতি উক্তি চেক্্রোদয় নাটক )-_ 

| যদ্যপি জগদধ্ধাশেো। নীল শৈলস্য নাথঃ, 

'প্রকট পরম. তেজ ভাতি সিংহাসনস্থঃ 

তদপি চ ভগবৎ শীকষ্ণ চৈতন্য দেবে, 

1 'চজতি পুনকদীচী” হস্ত শূন্য ভ্রিলে।কী ॥... 



গক্পের ০গ1পাশাথের মানশারে। ১৭৩ 

ইহার অর্থ-_ 
রাজ! কহে ভট্টাচার্য কি কহিব আর। 
বধ্যপিও জগন্নাথ সাক্ষাৎ আমার ॥ 

একট পরম তেজ নীল শৈলমাথ । 

* নিংহাসনে বসিরছে বলভল সান ॥ 

তথাপি চৈতন্য চন্দ্র পুরি ছাড়ি গেলা । 

এ তিন ভুবন মোর শূন্য বে হইল ॥ 
এসার্বভৌম্ ও বামরয় রাজাকে বলিলেন বে, জ্বীভগবান স্বেচ্ছামষ, 

তাহাকে রোধ করা ধায় না, তাহার সঙ্গে অতি হঠকারিতা ভাল নয়। 
তনি ভক্ত-বতসল, এই ছুই বৎসর ভক্ত অনুরোধে শ্রীবুন্দ(ণনে গমন 

করেন নাই, এখন. চলিলেন, আর তাহাকে রাখিতে পারা গেল ন]। 

প্রভ, বিজয়! দশমী দিনে নীলাচল ত্যাগ করিবেন। তাহার পুর্ব্বেই 
রাঁজ। নীলাচল ত্যাগ করিয়া কটকে গমন করির! আগোৌরাঙ্গের অপেক্ষা! 

করিতে লাগিলেন। এখন পরমানন্দ পুরী প্রভৃতির নিকট শুনিলেন খে, 

প্রভু আগতগ্রায়। 

এ্রভূ যখন বিরলে কৃষ্ণ কথ। বলেন, তখন তাহার সঙ্গী রামবায় ও সরূপ । 

এখন সুধু বামরায়াকে লহয়া বসিলেন। রাম রায় প্রভর ভাবি বিরহে 

ব্যাকুল। র।শবায় প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রভু আড্ডায় আড্ডায় বলিতে- 

ছেন, বাঁষরায় বাড়ী যাও । রামরায় এ কথা শুনিলেই কান্দি? আকুল 

হরেন। বলেন, প্রভু আর খানিক যাইব। আর এক আড্ডায় যাইয়া প্রভ, 

রামবাঁক্সকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলেন । আবার রামরায় কান্দির। বলেন, 
আর খানিক বাইব। এইন্প ককিন্সা। রামবাম্ম প্রভুর সঙ্গে এতদূর 
আসিয়াছেন। :শ | 

ভক্তগণ কটকে আসিয়া একবারে গোপ্টীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 
সেখানে কোন একজন ত্রাঙ্গণ পুরী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন 1" এমন 

সময় ঠোৌরচজ্দ্রের উদয় হইল। প্রনভু আইলে স্বপ্সেশ্বর নামক কোন 

বিপ্র ত্বাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন্। প্রভুর সঙ্গে আর বে শতাবধি ভক্ত, 

সে সমুদয় রাঁমরায় তাহার কটকে নিজ বাটীতে আহ্বান করিলেন। 
রূমিক চুড়ামনি বামরায়ের বাড়ীর নিকট অবশ্য অপরূপ উদ্যান আছে। 
সেখানে “ভক্তগণকে লইয়া গেলেন। সেই. উপধন সুধ্যে এক অতি 



১৭৪ প্রনুর সহিত বাছার মিলন): 

মনোরম ও প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় ভক্তগণ; 

বিশ্রাম, কেহবা রক্গন্র উদেযাগ--করিতে "লাগিলেন 1 এ দিকে ভিক্ষা 

করিয়। ক্রমে সেখানে পরম!নন্দ পুতী ও স্বর* গৌরচন্দ্র আইলেন। প্রভ্ভ 

সেই বকুন্সের মূলে উপবেশন করিয়া সহাস্য -বদনে শোভা পাইতে 

লাগিলেন । 

তক্তগণকে ভোজন করাইয়1, পামরাঁর রজার ওখানে, ছুটিলেন। রাজ| 
'প্রভব আগমন পুর্বে সংবাদ পাইয়া প্রস্তত হই! আছেন। এবারে রাজা 
দীনবেশে, একমাত্র ধূ্তী পরিয়া আইলেন না। ব্ামানন্দের পরমর্শীনুসারে 

রাজবেশ পরিলেন, ও হস্তি ঘোড়। সৈন্য প্রভৃতি সঙ্গে, লইয়, প্রকাণ্ড 
সজ্জায় প্রভুকে দশন করিতে চলিলেন। অতি সমারোহের সহিত 

গমন করিয়া উপবনের নিকট যাইয়া সকলে স্থির হইলেন। 

যদিও সৈম্তগণ কোলাহল করিতেছে না, কিন্তু হস্তি ও ঘোড়। সমুহ 

চিৎকার করিয়। রাজার আগমন প্রক।শ করতে লাগিল । রাজা হস্তির- 

উপর ছিলেন, মুত্তিকায় অবতীর্ণ হইলেন তখন মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইর! 

বামানন্দের বাছ ধরিয়। মন্থর গতিতে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সে রিরূপ, 

না, যেমন শ্রীমতী রাধা, ললিতার কর ও অন্যান্য সব্ীগণ পরিরেট ্ত 

হইয়া, শ্বাম দরশনে বৃন্দধাবনে যাইতেন। রাজ প্রভু শ্রীচীরণ অধিকার 

করিবার ভন্ত চতুরঙ্গ দল কর্তৃক কিন্ূপ ব্যহ নির্মাণ করিলেন, 

উহ চরিত কাব্য লেখক কর্ণপ্ুর মহাঁছুথে ১৯শ অর্শ ৮৮ শ্লোকে বর্ণন। 

করিয়াছেন । 

রাজা উপবনে প্রবেশ করিয়া বকুল বৃক্ষমূলে প্রভূকে দর্শন করিলেন। 

প্রতাপরুদ্র মুখ উঠাইর। প্রভুর সহাস্য আহ্বান সুচক চন্দ্রবদন দেখিলেন, 

অমনি তাহার নয়ন দিয়া আনন্দধার পড়িতে লাগিল । রাজা নিমিষহান্র 

হইয়া প্রভর বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। দ্ধপ দেখিয়া তাহার সাধ মিটিল 

না। রাজার আনন্দ জলে নয়ন তার! ডুবিয় যাওয়ায়, তাহার পথ দেখিবার 
শক্তি গেল। কাজেই -ইাটিতে পদশ্থলন হইতে লাগিল। তখন 

ব্বামানন্দের অঙ্গে হেলন দ্রিক্সা, মস্থর গতিতে চলিতে চলিতে, অগ্রবান্তা হইতে 

ল/গিলেন। কিন্তু বড় অগ্রবর্তী হইতে:পারিলেন: না । সেই রাজবেশ-- লইয়! 

রি রাজ-সুকুট সহিত প্রন্ুর চরণত্ুলে ধুলায় পড়িয়! গেলেন । 

' প্রত, তখন প্রেমার্জ হইয়া বাজাকে: 'উঠ।ইলেন, উঠাইরা তাহাকে হৃদয়ে 



রাজার প্র৬ ক সেবা! ১৭৫ 

ধরি আপাদ মস্তক আলিঙ্গন করিলেন। রাজা আনন্দ সাগরে ভাসিতে 

লাগিলেন, আর ভক্তগণ, বাজ কর্ম্মচারীগণ, তসম্ভগণ, যাহারা সেখানে ছিলেন, 
আঅকণপে আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। | 

তাহার পরে প্রভু রাজার সহিত অতি প্রেম সহকারে বাক্য আলাপন 

করিলে । বাজার মনে প্রতীত হইল বে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের, আর 

শ্ীগৌরাঙ্গ তাহার। প্রভ, সত্বর ফিরিয়। আসিবেন, এই কথা শ্রীসুখে 
শুনিয়া, রাজা নিতান্ত শাস্ত হইলেন। রামানন্দ ভাঁহাকে নাণ! প্রকারে 
প্রবোধ বচন বলিলেন। বাজ! প্রভুর নিকট বিদায় লইলেন, রাজ 
কর্ম্মচারীগণ সৈনাগণ সকলে প্রভুর চরণে প্রপা্থ করিলেন, কেহ নিকটে 
যাইয়া, কেহ দূরে দীডাইয়া | | 

রাজা বাহিনে আসিয়া, কিন্ূপে প্রভূর গমন জুলভ হয় তাহার উপাঞ্গ 
“চিন্তিয়া, আপনার ছই প্রধান মন্ত্রী, ম্ক্রাজ ও হরিচন্দর্ল) (হুরিচন্দন যিনি 
জ্রীবাঁসের হস্তে চপেটাঘাতত প্রসাদ পাইয়াছিলেন ) এই ছুই জনকে আজ্ঞা 

করিলেন বে, তোমরা গ্রভ,র সঙ্গে গমন কর? এহরপে রামানন্দ, মঙ্গরাজ, 

ও হর্িচন্দন বাজান তিন জন মহাপাত্র প্রভুর *সঙ্গে চলিলেন । রাজা আরে! 

আজ্ঞ। করিলেন যে, যেখানে প্রভূ বাদ করিবেন সেখানে তাহার ও 
ভক্তগণের থাকিবার নিমিত্ত, পাঁচ সাত খানা নুতন গুহ প্রস্তুত, আর 

নানাবিধ আহরীর দ্রব্য সঞ্চয় করিয়। রাখা হউক । প্রভুর সঙ্গে বছুতর ভক্ত, 

পুরী, ভারভী, সরূপ, প্রভৃতি সন্ত্যাসীগণ, হরিদাস, জগদানন্ব, মুকুন্দ, কাঁশীশ্বর, 
গোবিন্দ, বক্রেখর, দামোদর, গোপীনাথ, নন্দাই, প্রভাতি সকল লোক চলিয়া- 
ছেন। বাজ! আবার পথে যত প্রধান প্রধান আচার্ধযগণ বাস কৰ্েন, 
তাহাদের নিকট আঁজ্ঞা-পত্র পাঠাইলেন যে, প্রভ্, যাইতেছেন, খাহাতে তাহার 
কোন অভাব না হয় এইরূপ মনোযোগী হইম্ব! থাকেন । সার্বভৌম প্রভ,র দঙ্গে 
আছেন, তিনি «একটু হাসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, মহারাজ তোমার এ 
সমুদয় অতি প্রীতির কাধ্য একটুকু হাপ্যকর। তুমি যাহার বিগদাশঙ্কা 
করিয়া উহা! নিবারণার্থে নানা! উপায় উদ্ভাবন 'করিতেছ, তাহার নাম স্ররণ 

করিলে রিদ্বনাশ হয়, অতএব তিনি তাহাধ নিজের রক্ষা! অবশ্য করিতে 

পারিবেন । | ঠা টি 
* রাজ। ইহা শুনিয্না আরো আঁর্রর হইলেন। তখন' কান্দিতে কান্দিতে 

পাত্িগণকেআজ্ঞা করিলেন বে, প্রভু যেখানে দান করেন, যেন সেখানে 



১৭৬ বাণীগণের গ্েমোদয় | 

-এএকটি স্তন্ত প্রস্তুত করা হয়। সে অতি প্ররিতর--ভীরস্থান | সেখানে আমি 

 শ্রত্যহ স্নান করিব। আর যদ্দি প্রভূর চরণে আমার মতি থাকে, তবে সেখানে 
মরিব | রাজা আরো! আজ্ঞা করিলেন যে, ঘাটে প্রভুর পারের নিমিন্ত যেন এক 

খাঁনা নৌকা! থাঁকে। রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিক়াছেন, সতন্াং রাজার 

বড় ভরন! যে প্রভূর কোন কণ্ঠ হইবে না। 

বিজয় দশমী দিবস প্রভূ নীলাচল ত্যাগ কিয়! কটক আসিয়াছেন, 

কাজেই জ্যোত্গারজনী। এ দিকে শরৎকাল । প্রভ, রাত্রে চলিবেন এ ইচ্ছ। 
করিলেন । সন্ধ্যাকালে চিত্রোৎ্পল্লা নদীতে নান করিলেন ॥। সেখানে প্রভু 

পার হইবেন। রাজ-পরিবারগণ প্রভুকে দর্শন করিবেন মনে নিতান্ত বাঞ্তা । 
রাজ। তাহাদের দর্শন সুলভ নিমিত্ত, হস্তীর উপর তাবু খাটাইয়া, সেই ঘাটে 

সারি সারি হাতী বাখিলেন । প্রভু গজেন্রগমনে আপসিতেছেন, সন্ধ্যা হয় 

হয় সময়, স্থৃতরাং রাজ-পরিবারগণ তাম্বতে থাকিয়! স্বচ্ছন্দে দর্শন করিতে 
পাঁরিলেন। প্রভূকে দর্শন মাত্র তাহাদের প্রেমের উদয় হইল-_- 

ূ প্রন দর্শনে সভে হইল প্রেমময় । 
কক, কৃষ্ণ কহে অশ্রু নেতে বরিষয় ॥ 

| । এমত ত ক্কপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে । 

ৃ কৃষ্ণ ৫প্রমা হয় যার দূর দর্শনে ॥ €(চরিতামৃত) 

শ্ীগদাধর, যিনি পণ্ডিত গৌসাই বলিয়া পশ্নিচিত, প্রভুর পশ্চাৎ, পশ্ট/থ 
অ।সিতেছেন। প্রভ্ নানা মতে নিবারণ করিতেছেন, গদাঁধর শুনেন না। পভ, 

বলেন, “গদাধর ! ক্ষেত্র-সন্গ্যাস লইয়াছে, তুমি নীলাচল তাগ করিলে পতিত 

হইবে” গদাঁধর বলেন, “প্রভু! তোমার আচরণে যর্দি আমার মতি থাঁকে, 

তবে আমার কোন ধিপদ নাই । প্রভ, ক্রোধ করিয়া বলিলেন, “গদাধর 

এ নিতাস্ত স্বার্থপরতা । নিয়ম তি ভঙ্গ করিবে তুমি, দোষী হইব 

আমি, একি তোমার ভাল কাজ? ভুমি কি শুন নাই যে আীভগবানের 
করুণাপ্র উপর নির্ভর করিয়া! কোন কু-কাঁজ করিলে তিনি উহ] কখন মার্জন! 

করেন না? .তুমি আমার উপর নির্ভর করিয় প্রতিজ্ঞা সেবা-ভঙ্গ কপ 
মহা পাপ করিতেছ, শ্রীরুষ্ণ তোমাকে কেন উহা! হইতে অব্যাহতি দিবেন ?* 

.. গদাধরের একমাত্র উত্তর ক্রন্দন । প্রভ, যদি এখন বড় পীড়াপীম্ডি 

আরম্ভ করিলেন, তখন তাহার কথা ফুটিল। ৮ রর 

গদাধর বলিলেন, বে দে।ষ হয় আমার । তোমাকে আমি দোঁষ হই 
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অব্যাহতি দিলাম । আমি তোমার সঙ্গে যাইতে ছি না, আদি পণ্চাত্ পশ্চৎ 

যইব। আমি তোমার জন্য যাইতেছি না। আমি শচী জননীকে দেখিতে 
মাইতেছি। 

গদাধরের কথার তাৎপর্য এই যে, প্রভু! আমি তোমার সঙ্গে যাইব, 
ইহাতে নরকে যাই তাহাও স্বীকাঁর। হে ক্কপাময় পাঠক ! এই..ঘটনা দ্বার। 
আ[পনি-কত্তক বুঝিবেন যে ভগবত্-প্রেম ক্ত্রে প্রবকীঃ ০প্রমের. সহিত... তুলন। 
করা হইয়াছে । প্রভু হারিলেন, আঁর এ পধ্যস্ত হারিয়৷ চলিয়া আনিতেছেন।, 
এখন কউকের নদী পার হইবার সময় গদাধরকে ডাঁকাইলেন, ডাকাইয়!1 
হাত ভ্রখানি ধরিলেন, তাহার পরে তাহার .মুখ পানে চাহিয়া, ছল ছল অ।খিতে 
বলিতে লাগিলেন, “গদাধর ! প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিও না, আমি ছুংখ পাই। 

তুমি কি.অকাজ করিতেছ, তোমাকে বুঝ|ইয়া বলিতেছি । আমার সঙ্গ সুখের 

লে।ভে প্রতিজ্ঞ সব! ছাড়িতেছ, গদাধর এ কাজ ভাল নয় । শ্ীক্ষেত্রে 
চফিরিয়। যাও, আমি সত্বর ফিরিয়া আমসিব। তুমি চিরদিন আপনার স্ুণ 

অনুসন্ধান না করিয়। আমার সুখ খুজিয। থাক । তুমি যর্দি আমার সঙ্গে 

গমন কর, আমি ছুঃখ পাইব। যদি ফিরে যাও ক্ষখী হইব। আমাকে 

স্থথ দেওয়া তোমার জীবনের প্রধান স্থুখ। অতএব তুমি প্রত্যাবর্তন কর। 
আর যদি কথা কও আমার মাথা খাও |» | 

গদাধর তখন মুখ উঠা ইয়। প্রভর পানে চাহিলেন, চাহিয়! নিমিষহার! 

হইয়! যুখ খানি একটুকু দেখিলেন। €যন জন্মের মত ০সই সুখ খানি. হৃদয়ে 
অঙ্কিত করিয়। লইতেছেন। পরে তাহার নরন-তার! স্থির হইয়া উদ্ধে উঠিল । 

একটুনকাপিলেন, আর অমনি ধপাৎ করিয়া সেই বালুকার উপর পড়িয়া 
গেলেন। গদাধর, ষেমন পড়িলেন, অমনি সার্ধতৌম তাহাকে যতদুর 
পাঁরিলেন ধরিলেন। সঃ 

যেমন বিহ্যুৎৎ চলিয়! যায়, সেইক্ধপ প্রভূর অন্তরের তীক্ষ ছঃখের রেখা ভ্দস় 

বাহিরে চলিয়া! গেল। উহার কিঞ্চিত আভা বদনে প্রকাশ হুইব1 মাত্র উহা লুকা- 
ইক্স! গেল। প্রভু সার্ব্বভৌমের গ্ুতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! বলিলেন, “তক্টীচার্ধয, 5. 
আপনি গদাধরকে সুস্থ করিনা উহাকে এখান হইতে নীলাচলে লইয়া 

বাউ-।* প্রভূ এইবপে একটা বাটুলে ছুইটি জীব বধ করিলেন ।.. সার্ধব- 
ভৌম, এমন কি প্রথমে. প্রা সমগ্র নীলাচলবাসী, প্রভুর সঙ্গে আসিতেছিলেন । 
প্র সকলকে নান! উপায়ে নিবৃত্ত করিয়া পথে রাখিয়া নটি? । য হারা 

৪২৩ 



১৭৮ পের সাব্বভৌম। 

). সার্বভৌম একজন,উহ।দিগকে পারেন 

্ .নই। | প্র ইচ্ছ] যে স। টি কটকের এদ্দিকে অ[মিতে দিবেন না। 

; তাই ছল ছল অঁখিতে, একবার মাত্র সুচ্ছিত গদাধরের পানে চাহিয়া, 
৷ সা্বভৌমকে উপরি উক্ত আজ্ঞা করি তুর্ণ নৌকায় উঠিলেন, আর 
: উহা! তখনি ছাড়িয! দিতে নাবিককে আজ্ঞা করিলেন । | 
' সার্বভৌম, প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া! বসিয়া পড়িলেন। এদিকে মুচ্ছিত্ত 
, গদাঁধর তোলে, ওদিকে প্রভ, ছাড়িয়া চলিলেন। যখন প্রভ, দক্ষিণে গমন 
করেশ, তখন সার্বভৌম প্রভ কে বলিয়।ছিলেন, শিতপৃত্র- শোক. সহিতে 

পারি, তবু তোমার বিরহ অহিতে পারি ন11” সার্কাভৌম প্রভুর দিকে 
চাহিয়া রহিলেন, আর গদাধরের গাত্রে হস্ত বুলাইতে 'লাগিলেন। বলিতে- 

ছেন, “গদাধর ! উঠ, মহাপুরুষের কাধ্যই এইরূপ, তাহাদের হৃদয় শ্বভাবভঃ 

কুম্থম হইতে কোমল, কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে উহা. বজ হইতে. কঠিন 
হইয়া! থাকে । আভগনান তোমার বিরহে ছুঃখ পাইতেছেন, কিন্ত তিনি 

তাহা গ্রাহ করিলেন না। যাহাতে তোমার ধর্মনষ্ট ন! হয় ইহাই ভাবিয়া 
সে ছুঃখ স্বেচ্ছায় নিজস্কন্ধে লইলেন।” এদিকে নৌক? তুর্ণ গতিতে এ পারে 
'আইল, প্রভূ অমনি নামিলেন, আর পাঁছে না ফিরিয়া দ্রুতগতিতে চলি- 

€লন$ এসন অময় গদাধর উঠিলেন। তখন তিনি আর সার্বভৌম 
সজল নয়নে প্রভুর গমন দর্শন করিতে লাগিলেন । সন্ধ্যাকাঁল, প্রভু অতি 

শীঘ্র অদর্শন হইলেন । তখন দুইজন দুইজনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া, ধীরে 

নীরবে রোদন কজিতে করিতে, শীলাচলে ফিরিয়। চলিলেন। 

প্রভু চতুর্ঘীরে রামরাঁয়ের সহিত কৃষ্ণ কথায় রজনী যাপন করিলেন । 
প্রভর সঙ্গে অসংখ্য লোক, তীহারা যিনি যেখানে পাইলেন সেখানে 

, থ।কিলেন। প্রভাত হইল, প্রভ্, তখন স্নান করিলেন। সদ্য প্রসাদ সম্মুখে 
উপস্থিত, বহু প্রকারের ॥ প্রভ্, তখন সেবা! করিলেন, করিয়া আবার ভক্তগণ 

সমভিব্যাহারে চলিলেন। একে যাহার! প্রভুর নাম শুনিক্সাছেন, ভাহারাই 
তাহাকে দেখিতে উতন্ক। (জ্রীভগবান সন্গ্যাসীরূপে জগতে বিচর্ণ 

করিতেছেন, থে সন্ন্য।সী এক্সপ পুজিত ত1হ1কে দেখিতে কাহার না সাধ হয় ? 
স্থতরাং মিনি শুনিতেছেন যে, দেই সন্ন্যাসী গৌড়-পথে চলিয়াছেন,। তান, 
তাহাকে দেখিবার নিষিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন। ) তাহার উপর আর! রাজার 

পন্। যেখানে যেখানে নূতন ঘর প্রস্তুত হইতেছে,__আর ঘর প্রস্তত সহ লোর্কা 
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ছারা সদ্যই হইতেছে,_-সেখানে সেখানে লোকের ভিড় হইতেছে, সকলে 

যাহ।র যেরূপ সাধ্য ভেটের সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। প্রভু, অদ্য 

কি কল্য, করব সেখান আসিবেন ঠিক নাই । সকলে এইরূপ ছুই এক দিনই 
প্রতক্ষ।ী করিতেছেন । প্রভ, দে পথ দিয়া যাইবেন €স পথের হু'ধারে লোক 
দ্াড়াইয়। যাইতেছে । এই লোক ভিড়ের কথা আমি পরে বঙ্গিব। এই- 

নূপে, কি পথে কি আরামের "স্থানে, সকল স্থানেই সব্বদা কেবল লক্ষ 

ব্দন-উত্থিত হবিধ্বনির কোলাহল হইতেছে । 

প্রভু যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। যাঁজপ্ুুরে বহুদেব. মন্দির ও সে অর্তি 

পবিত্র স্কান। সেখানে বহুতর ভদ্রলোকের বাস প্রধান লোক সকল' 

কই প্রভু ক্কষ্চচৈতন্য কোথায়,” বলিয়া! একেবারে প্রভুর সম্মুখে আসিয়। 
উপস্থিত। প্রভুর তিনটি ভাঁব লী সহজ ভাব, আবেশ ভাব, ও শ্ীভগ- 

বান ভাব । মধ্যে মধ্যে সহজ ভাব ও মধ্যে মধ্যে ভগবান ভ!ব হইত, কিন্তু 
আবেশ ভাব প্রার সর্বদ1 থাকিয়া যাইত । প্রভুর বদনের দিকে চাঁহিলেই জানা 

যাইত যে, তিনি আপনাত্তে আপনি-নাই। যেন তাহার চিস্ত কে চুরি 

করিয়। লইয়াছে । গ্রভূ চক্ষু মেলিয়া এদিকে ওদিশ্কে চ।হিতেছেন, কিন্তু 

বুঝা বাইতেছে যে বাহ জগত তিনি ভাল করিয়। দেখিতে পাইতেছেন ন।। 

এই ষে প্রত, আভ্যন্তরিক জগতে বিচরণ করিত্বেছেন, কিন্তু তবু তিনি 
কি ভাবিতেছেন, কি দেখিতেছেন, তাহ! প্রায় তাহার কাধ্য দ্বারা জান! 

বাইত। অন্ততঃ সরূপ প্রভৃতি মর্ষ্মি ভক্তগণ উহা জানিতে পাইতেন। 

গ্ভুর এই অ+বেশ ভাষ আবার তিন রূপ । উদ্ধরের্ ভাব, গোপীর ভাব, : 

ও রাধার ভাবা যখন উদ্ধবের ভাব, তখন প্রভূ দীন হইতেও দীন 5 
কিসে তাহার কৃষণ-নামে রুচি হইবে, কিসে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবেন, এই! 
নিমিত্ত কান্দিয়া ব্যাকুল.। বখন গোঁপীভাব, তখন বাহিরের জগত কিছু 

দেখিতেছেন. না, কি অতি অল্প দেখিতেছেন । নানাবিধ কৃষ্ণ-লীলা? 
দেখিতেছেন। আর যখন বাধ! ভাব, তখন একেবারে অচেতন । একে- ৰ 

বারে ঠিক রাধা, রাধার সহিত আর কিঞ্চিৎ মাত্র বিভিন্নতা নাই.। প্রচুর : 
যখন যে ভাব, তাহার সঙ্গী ভক্তগণও সেই ভাবে বিভাবিত হরেন । . রর ঠা 

, যখন প্রভুর ভগবান ভাব, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে শ্রীভগবান 
না. ভাবিষা। থাকিতে পারে। যাহার যত বড় অবিশ্বাস হউক না কেন, 
প্রভুকে তখন ভগবান, না ভাবিয়। থাকিতে পাদ্ধিলেন না। সখের মধ্যে 
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সি সিন পুরীর সহিত প্রভুর খেলা । 

ভক্তগণ এই ভগবান ভাবের কথ মুছরুছি ভুলিয়া! যাইতেন, তাহা না 

ভুলিলে তাহারা অধিক ক্ষণ প্রভ,র সঙ্গ করিতে পারিতেন না। ভগবান 

জাঁনিয়1, জীব অধিক ক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে পারে না। যে দিবস 
মহাপ্রকাশ হয়, সে দিবস প্রভূ সপ্ত প্রহর ভগবানবূপে প্রকাশ পায়েন, 

তাহ।তে ভক্তগণ সহ্য কন্পিতে না পারিয়া ভাহাকে আবার মান্য, হইবার 
নিমিত্ত গ্রার্থন। করিয়াছিলেন, ইহ! আপনাদের স্মরণ আঁছে। | 

শ্ীভগবানের সহজ ভাব সর্বাপেক্ষা মধুর। সহজ ভাব মানেই এশর্য্য- 
' শুন্য ভাব। যেখানে যতখানি শ্রস্বর্্য, সেখানে :ততখানি মাধুর্য্যের অভাব । 

স্ীনিমাইয়ের ঘখন সহজ ভাব, তখন অতি সুন্দর, ভূবনমে হন, 'ষুবা পুরুষ । 
অতি লাজুক, অতি দীন, অতি ন্নহশীল, অতি সরল, অতি অনুগত । 
আরো এই সমুদয় গুণের মধ্যে অতি বুদ্ধিন(ন,অত্তি পণ্ডিত, অতি” রসিক, 

অতি চঞ্চল। যখন প্রভুর এই সহজ অবস্থা, টদ বদনে মধু হাঁসি লাগিয়াই 
আছে। অন্তরে যে আনন্দ, তাহার অবধি নাই। বদন?সেই নিমিত্ত ঝল 
মল করিতেছে । উহাতে নয়ন পড়িলে আপন1 আপনি "আনন্দ জল 

আইসে। নিমাই তখন সর্বদ। হাস্য কৌতুক:$করিতেছেন, এমন কি নিমাই 

তখন ব্রজের কুষ্ঃ। 

যখন যাজপুরের আচীধ্যগণ ব্যস্ত হইয়া আসিয়1 জিজ্ঞাসা] করিতেছেন, 
“কই, প্রভু কোথায়? কই, কুষ্ণচৈতন্য €কোথ। ৮ তখন প্রভূর : 

সম্পূর্ণ সহজ ভাঁব। তাই রমিকশেখর প্রভু করিলেন কি শ্রবণ করুন। 
তিনি উঠিয়া, অতি গাভ্তীধ্যের সহিত দেই সমুদয় আচার্যযগণকে বলিতেছেন, 

“এই যে প্রভূ, ইহাকে প্রগাম করব” ইহা বলিয়া পরমানন্দ পুরীকে 

ধরিয়। দেখাইয়। দ্রিতেছেন ! পুরী গৌঁসাই নিতান্ত ভাল মানুষ, প্রভুর 
এই কার্ধ্য দেখিয়া কি করেন, দিশেহারা ভুইয়া উঠিয়া বলিতেছেন, 

“না না আমি না, আমি গ্রভু ন11৮ নিমাইয়ের বদন অতি গম্ভীর। তিনি 

আবার আচাধ্যগণকে বলিতেছেন, “আপনারা. উহ্থার কথা শুনিবেন না। 

উনিই প্রভু,সকলে উহ্বীকে প্রণাম করুন। এই দেখুন আমি করিতেছি, 
ইহু। বলিয়? প্রভু প্রকৃতই প্ুরীকে গুরণাম করিলেন। পুরী ব্যস্ত হইয়! 

বলিতেছেন, “আমি না, আমি না, উনি। শুন নাই ক্ষৃষঞ্চচৈতন্য দহবর্ণের 

কু নিমিজ খ্রণাম করেন)? 

৬ পা 



রামানশ মুচ্ছিত। ৯ ৯৮১ 

প্রভৃর কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে ভঞ্তগণ অবাক। পরে তাহার গম্ভীবব 

মুখ ও পুরীর দিশিহারা ভাব দেখিয়া সকলে মহা কলরব করিয়া 
হাস্য কর্সিতে লাগিলেন । পাঠক মহশির তিন দিবস পুর্বে প্রভু গতি 

বৃক্ষে, প্রতি গুলো, প্রতি লতার, ভীকুষ্ণকে ল্প।স্ কৰিস। বেড়াইতেছিলেন । 

তাহার অদ্য আর এক মনোহর ভাব দেখুন। প্রভূ ও পুত্রী ছুই জনে 
দুইজনকে প্রভূ বলিয়া দেখাইয়। দিতেছেন ! 

এখানে প্রভূ মঙগরাজ ও হরিচন্দনকে বিদায় করিয়া দিলেন। 

তাহারা যাইতে চাহেন না, কিন্ধ প্র ছাঁড়িলেন না। তখন অমাত্যের মধ্যে 

এক রাম রাঁয় সঙ্গে চলিলেন। প্রভু আর বাঁম্র।য় এই ছুইজনে চলিয়াছেন, 
ইহার মাঁনে এই যে, প্রভু কেবল বামব।য়ের সহিত কৃষ্ণ কথার সমুদয় 

সময় যাপন করিতেছেন । আর সকলে বরাবর সঙ্গে যাইবেন, কিম্ত বাম 
রায়ের সহিত ছাড়া ছাড়ি হইনে। রেমুশাতে সবলে আইলেন। বাম 

রায়ের সীম। এই পব্যস্ত, সেখান হইনে তাহার ফিরিয়া আসিতে হইবে। 

শ্রাভ,ও রাঁম রাঁয় হাত ধরাধরি করিয়া ঈীড়াইয়াছেন। পভ, রাম রায়ের 
নিকট বিদায় লইবেন, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। 

বাশ রাঁষ প্রভুর খুখ পানে চাহিয়া ঘোর ০ য় অভিভূত হইয়া মৃত্তিকা 
পড়িয়া গেলেন । 

সেই শত শত দাস দাসী সেবিত অঙ্গ এখন ধুলাঁর পড়িয়! রহিল । প্রতৃর 

দুঢ় মন, কিন্ত রামানন্দের নিকট উহ পরাজিত হইল । তাহার নয়নে জল 
আইল । তখন বসিলেন, বসিয়া, রায়কে কোলে করিয়া রে্দন করিতে 
লর্ধগলেন। প্রভু বাঁরকে ফেলিয়া চলিলেন, তিনি মৃত্যুবৎ পড়ির। রহিলেন। 

প্রহুর ইচ্ছায় বায় প্রাণে মরিলেন.না, কিন্তু মর মর হইয়া বাঁচিয়। উঠিলেন। 

তখন দোলায় করিয়া, তাহার রক্ষক ও সেবকগণ তাহাকে কটকে আহি রি 

লেন। রামানন্দ তখনি সেই পথে রাঁজ দর্শনে গমন করিলেন 
রাজ রায়কে দেখিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, “রাম বায়., আমর 

প্রভ, কোথায় গেলেন। কাহাঁজ হাতে আমাদের সেই পরম "ধন, জীব- 
নের জীবনকে ন্যস্ত করিয়1,আঁইলে ?” ব।মানন্দ কান্দিতে ছিলেন । বলিতে- 

ছেন্ট “মহরাঁজ, জানেন আমি প্রভকে কেন ফেলিয়া. আইলাম? কেবল 
আপনার ভয়ে । আমি, আপনার সেবক, আপনার অন্গে এ দেহ পাঁলিত । তাই: 

যখন প্রভু আমাকে বিদায় দিলেন, তখন ভ1বিলাঁম যে আমি কি করি। সেই 



১৮২ প্রভুর দর্শনে মুসলমানের উদ্ধার । 

কক্ষণাঁর সিদ্ধ আমার গৌরচন্ত্র ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইন? আবার 
ভন হুইল €য, তোমার বিনা আজ্ঞা কিনধপে যাইব? তখন প্রভুর 

পায়ে মনে মনে এই প্রার্থনা করিলাম; যে, এখনি আমার মরণ হউক । 

কিন্ত মহারাজ ! তাহা হইল নাঁ। এই দেখুন বাঁচিয়। আছি 1৮ কথা এই, 

বাম বার আপনাকে অপরাধি ভাবিতেছেন। বিষদী রাজার ভয়ে জুদয়ের 

রজা প্রীগৌরচন্দ্রকে উপেক্ষা! করিয়া আফিয়াছেন, রাম বাঁয়ে মলের এই 

বিষম অন্গতাপ। 

নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতে তিনটি পথ । প্রভুর কি ইচ্ছা! বুঝি না, 
সেই সময় এমন যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিয়াছে ষে, এই তিন পথই বন্ধ। এই নিমিত্ত 

প্রভু ভক্তগণকে এনার শীঘ্র শীক্র গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। প্রভূ কিরূপে 
গৌড়ে আসিবেন, যে হেতু পথ বন্ধ, ইহ! সকলের ভয় | কিন্ত তিনি স্বয়ং. 
কথা মুখেও আনেন নাই । এখন সকলে উড়িব্যাঁর রাঁডজোর সীমানায় আই- 

লেন। ও পারে মুসলমান ঘাট রক্ষক, অতি প্রবল ও ভয়নিক। 

উড়িধ্যাঁর অধীনে সেখানকার অধিকারী প্রভুর চরণে আসিয়া! প্রণাম 
করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, “প্রভূ, এখাঁনে কিছুকাল অপেক্ষা করুন। 

আম ওপারের মুসলমান অধিকারীর সহিত সন্ধি করি, করিয়া আঁপ- 

নাকে ওপারে পাঠাইব ।৮ প্রভূ সে কথা শুন্ধুন না শুনুন তাহার কোন উত্তত্ে 
হ"। কি না বলিলেন না। প্রভু আইলে সেখানে লক্ষ লোক সঙ্গবেত হইল, 

সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজেই গগনভেদ্দী হরিধবনি উঠিল। ওপারে যবন অধিকারী 
এই কলয়ব শুনিল, শুনিয়া ভাবিল :যে বিপক্ষের বুতর নূতন সৈম্ত 
আসিয়াছে । ইহা ভাবিয়া তথ্য জানিবার নিমিত্ত একজন শুপ্ত চর পাঠাইয়। 
দিল। এই গুপ্তচর মুসলমান, হিন্দুর বেশ করিয়া! আইল। 

সে বেচারি আসিয়াছে কি করিতে, আর কি তরঙ্গে পড়িয়া! গেল ! আসিয় 

দেখে যে, যেদিকে চায় সেদিকে নৃত্য ও হরিধ্বনি। এইরূপে সে সর্বস্থানে 
অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল. কিন্ত সর্ব স্থানে হরিধবনি, সর্ধস্থানে 

ভক্তির তবরক্গ। স্বভাবত সে ব্যক্তি অভিভূত হইল।. তখন দেও হরিধ্বনি 
আরম্ভ করিল। সেই তরঙ্গে অনেকক্ষণ হাবু ভুবু খাইয়া শেষে 'ভাসিতে 
ভাদিতে স্ব্ং প্রভুর নিকট উপস্থিত। €স. বেচারির তখন পুনর্জন্ম হইয়াছে, : 
সে বাহু তুলে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছে ।. তাহার যাহা একটু বাকি 
ছিল, প্রভুর দর্শনে তাহা গেল। এই অবস্থায় সে সুসলমাঁন অধিকারীর 
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নিকট প্রত্যবর্তন করিল। তাহার প্রভুর নিকট যাইয়া কি বলিবে? তাহার 

হাস্য, রোদন, নৃতা, মুচ্ছা, প্রস্ৃতি ভাবে সে এত মুগ্ধ যে প্রথমে কিছু 

বলিতেই পারিল না। তৎপনে তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষ, লাবণ্য দেখিস] 
মুসল্ম।ন অধিকারী বিস্মিত হইল্েন। এখন গ্রভূকে যিনি . যাহাই ভাবুন, 

ত1হান্ধ এই অনন্ুভবনীয় শক্তি ছিল। কখন তাহাকে দর্শনে, কখন স্গশে, 
কখন তাহার মুখের বাক্য শুনিয়। জীবে অভিভূত হইয়া কৃষ্জ কৃষ্ণ বলিত, কি 

হরি হব্রি-বলিত, বলির! নৃভ্য করিত । তাহার কৃষ্ণ কি হরি বলিতে ইচ্ছা নাই, 
তাহার নৃত্য করিতে অনিচ্ছা, কিন্ত তবু সে আপনাকে নিবারণ কবিন্তে 

পারিত না। প্রভুর লীলায় এরূপ শতশত ঘটল? বর্ণিত আছে। এরূপ করিয়া বর্ণিত 

আঁছে যে, তাঁহ। পড়িয়! সহজেই বিশ্বাস হয় যে॥২সে সমুদয় ঘটনা সত্য। ভক্ত- 

গণ, ধাহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা ইহা এতবার এতরূপে দর্শন 

করিয়াছেন যে, ইহাতে কোন আশ্চর্য্য আছে তাহা বর্ণনাকালে ভুলিয়া! গিয়া- 

ছেন। অধিক আশ্চর্য্য এই বে, শুধু দর্শনে ও স্পর্শে প্রভূ এই শক্তি সঞ্চার 

করিতেন তাহা নহে, উহা লোক দ্বার প্রেরণ করিতেও পারিতেন। যখন 

ল্লীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামকে, শ্রীঅদ্বৈতকে ডাকিতে পাঠান, তখন তাহার 

সঙ্গে গ্রন্ধপ শক্তি পাঠাইয়াছিলেন।. শ্রীরাম ঠঅদ্বৈতকে প্রভুর সন্দেশ বলি- 
লেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইলেন । সেইরপ প্রভূ এই মুসলমান 

দ্বারা মুসলমান আধিকারীর নিমিত্ত শক্তি পাঠাইলেন। মুসলমান দূতের 

নৃত্য দেখিয়া, তাহার মুখে কৃষ্-নাম শুনিয়া, অধিকারী একবারে বিহ্বল হুই- 

লেন। দৃতত বলিতে লাগিলেন বে, যাহাকে দেখিয়া আইলাম ভিনি মনুষ্য 

নহেন, তিনি সেই “তিনি” ধিনি হিন্দু মুসলমান সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন. 

তাহার বর্ণ স্বর্ণের গায়, রূপ অমানুষিক, তাহার নুতন যৌবন, তাহার 

গ্রকাণ্ড দেহ । তাহার পদ্ম চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধার। পড়িতেছে, তাহাকে -. 

দর্শন করিলে যে আনন্দ তাহা শত সহশ্র বাদসাহী হইতে শ্রেষ্ঠ 

ভাটসুখে শ্রীকূষ্ণের দ্ধপ গুণ শুনিয়। যেরূপ বাঁধা উন্মাদগ্রন্তা হইয়াছিলেন, 

অধিকারী সেইরূপ হইক্সা পড়িলেন। এখন কিরূপে প্রত দর্শন 

করিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হুইলেন। 

তখন সরন্বতী ঠাকুরাণী, তাহার সেবা ছাড়িবেন কেন? তিনি 

তাহাকে সদ্বুদ্ধি দিলেন । মুসলমান আধিকারী উড়িয়া অধিকারীর নিকট - 

চর পাঠইলেন। উরগণ আইলেন, আসিয়া উড়িয়া অধিকারীর নিক / 
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বলিলেন থে, ভাহার্দের অধিকারী মছাপ্রভূকে দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল 
হইয়াছেন, বদি অনুমতি পান তবে আসিয় দর্শন করিয়। যান। উড়িয় 

অধিক।রী মহা চিন্তিত হইয়াছিলেন, ভক্তগণও কতক বটে, কিন্ধপে গ্রভুকে 

গৌড়ে পাঠাইবেন । তাহার উপায় না পাইয়। সকলে বসিয়া! ভাবিতেছেন। 

প্রভর কোন অনুসন্ধান নাই। তিনি গৌড়ে যাইতেছেন পথে জ্বাট্ক 

পড়িযাছেন। এই সমুদয় সংবাদ যে তিনি কিছু রাখেন, তাহার চিহ্ন ও 

তাহার কথায়, কার্যে, কি মুখে পাওয়! যাইতেছে না। তিনি যে চলিতেছেন, 

আর এখন মাঝপথে, তাহাও ভুলি গিয়াছেন। তিনি ছুই চারি দিন সেখানে 

কেবল শ্রেমানন্দে বাহা হারাইয়া, দিবা নিশি বিহ্বল রহিম্বাছেন। এখন 

মুললমান অধিকরীর চর আগমন করিলে, উড়িয়া অধিকারী ও ভক্তগ* 
একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তথন তাহাদের আবার মনে উদয় হইল থে, 

প্রভূ হে বস্ত, তিনি উহ1 অপেক্ষ'ও সহঅ গুণে অসাধ্য কাধ্য করিতে পারেন, 
চরের কথায় উড়িয়া অধিকারী বলিলেন যে, এ অতি উত্তম কথা। গ্রভূ্ে 

সকলেরই অধিকার আছে। তিনি পাচ সাত জন সঙ্গী লইয়। নিরস্ত্র হইক়্ 

আপদিতে পারেন। তাহাকেঃসন্মানের ক্রটি হইবে না। তাই মুসলমান অধি. 

কারী যখন আইলেন, তখন উড়িয়। অধিকারী বাহু পসাত্রিয়া তাহাকে ধরি 

আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া গেলেন। মুসলমান 
প্রকে দর্শন করিবা মাত্র অমনি বিবশ হ্হয়া ভূতলে পড়িয়। গেলেন 
উড়িক্া। অধিকারী, অভ্যাগত মুসলমানকে উঠাইয়। প্রভ,র সমীপে লইয় 
গেলেন। «মুসলমান অধিকারীর মুখে তখন প্রভ,র কৃপাক্স ক্কষ্ণনাম লাগিয় 

গিয়াছে। তিনি প্রভ কে যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন । বলিলেন 

“প্রভূ! আমি হিংস। করিয়া জীবন কাটাইয়াছি, আমাকে তুমি অঙ্গীকার কর 
করিয়া উদ্ধার কর।” উড়িষ্যার অধিকারীও যোড়হস্তে বলিতেছেন, «প্রভূ 

হার নাম স্মরণ মাত্র ভব বন্ধন দুচিয়। যায়, তাহার দর্শনে হিংস্রক মুসল 
মান পবিত্র হইবে তাহার বিচিত্র কি?” কিন্ত প্রভু, কে তাহাকে প্রণা; 
করিল, ইহার কিছুই লক্ষ্য ন! করায়--. 

প্রভ,র পার্ধদগণ প্রভ, প্রতি কন। 

ইনু প্রতি কর প্রভু ক্পাবলোকন ॥ 

ভক্ত বাক্য অন্গরোধে প্রভু তার প্রতি । 
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প্রভু কপ দৃষ্টি পেয়ে স্ুক্কতি সে জন। 

প্রেমে মনত হেল মেন গ্রহ গ্রস্ত জন ॥ 

পুলকে ব্যাপিল সেই যবন শরীব । 

গদ গদ স্বরে নেত্রে বহে অশ্রু নীর ॥ (চক্দ্রোদম নাটক ) | 

তর্খন গোপীনাথ বলিতেছেন, ওহে অধিকারি, প্রাত্ত গণসহ গোৌড়ে যাঁই- 
তবন, ভুমি তাহার সহায়তা কর । অর্বিকারী লিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কত 
দুর যাইবেন? গোপীনাথ বলিলেন, পানিহাটী পর্যন্ত । ইহাতে মুসল, 
মান অধিকারী ক্ৃতার্থন্মন্য হইলেন। বলিতেছেন-_- 

চৈতন্য দেবের আমি সাহ্য করিব। 

মনুষ্য জনম আইজ সফল হইব ॥ 
তখন_- এক €নীকা নবীন অত্যন্ত সুগঠন । 

তাঁর মধ্যে দিব্য ঘর বসিতে আসন ॥ চক্জ্রেদয়) 

সেই নৌকা আনিয়া প্রভু ও তাহার নিজ জনকে উঠাইলেন । অধি- 
কারীর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিবার একটুও ইচ্ছা নাই» তাই ছল উঠাই- 
লেন যে, পথে জল-দন্ু ভয়, অতএব তিনিও যাঁইবেন। এইন্দপে দশ 
নৌকা সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রভুর নৌকার অগ্রবর্তী হইয়। আগে পাছে 
চলিলেন। উড়িয়া অধিকারী বিদায় হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া কান্দিতে 
লাগিলেন। এদিকে হরিধ্বনির সহিত প্রভুর নৌকা ৌড়দেশে ছুটিল। 
মুসলমান অধিকারী প্রভুকে মন্ত্রেখবর নামক ছুষ্ট নদ পাঁর করুইিলেন। 
শেষে পিছল-দহ পর্যযস্ত আইলেন। সেখান হইতে জনালক্সঃ সেখান 

হইন্ডে আর ভয় নাই। তখন প্রভু মুসলমান অধিকারীকে উকি তলা 
(তিনি আইলে-_- 

জগন্নাথ প্রসাদ মোদক মনোহরা নাম । 

আপনার হস্তে করি গৌর ভগবান ॥ 

তাহাকে ভোজন করিতে দিলেন । ' ইহাতে মুসলমান অধিকারী: - 
'উচ্চৈহস্বরে হরি বলি কান্দে ফুকরিয়া । 

| মহাভাগবত হৈল প্রভু কপা পাইক্সা ॥ 
৷ ছাড়িয়া না যাক প্রভু কান্দিতে লাগিল! । € চক্রোদতর ) 

এইরূপ ভিনি শুধু, প্রস্ুর গণ হইলেন তাহা নয়, পরম" ভাগবত জগত-) 
মান্য বৈষ্ণৰ হইলেন । সাপ 

 গর্থ--২৪ 
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বজ জড়াল, ছঃথখ গেল, 

বজ জনা য় প্রাণ এল । 

তামসী রজনী গেল, শ্য।ম্ঠাদের উদয় হলে।, 

উচিল প্রেষেরি হিলোল। 

ফ.ল ফ,টিল, জুটিল পিক শুক অপি কুল ॥ 

শৌক। চপিয়াছে, যাহার! নাবিক তাহারাও প্রেমে উন্মত্ত হইরাছে ? 
তাহারাও নৌকা বাহিতেছে ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-নাম বলিতেছে। নৌকা 
তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে পাঁনিহাটী শ্রামে উপস্থিত হইল। প্রভুর 
এক অদ্ভুত শক্তির কথ পুর্ববেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা কি, না লোক 
আকর্ষণ করা। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বেণু দ্বারা গো গোপী আকর্ষণ করিতেন, 
পানিহাটীতে যেই নৌকা লাগিল, অমনি সকলে দেখেন যে উঠিয়া! যাইবার 
পথ নাই, একেবারে লোকারণ্য হইয়াছে। প্রভু নৌক। পথে আসিয়া- 
ছেন। . অবশ্য রাঘব--বাহার বাড়ীতে প্রতভু উঠিলেন,-জানিতেন যে, 
প্রভ, বিজয়া দিবসে নীলাচল ত্যাগ করিয়া গোৌড়াভিমুখ যাইবেন। প্রভু 
লৌক1 পথে আসিতেছেন, এত দ্রুত আঁসিতেছেন যে, হাটিক) নেকার 

সহিত যাওয়া যায় না। প্রভু কোথাও নামেন নাই, কারণ গ্রন্থে দেখিতেছি 
যে পিচ্ছল'দহ হইতে এক দিনে পানিহাটি আইলেন। কিন্তু যে ঘাটে 
নৌক। লাগিল, অমনি, “অকম্মাৎ কোঁথ। হইতে লোঁকময় হইল ।” 

বিবেচনা করুন, প্রতুকে সকলের প্রয়োজন, পরিমিত দেহ্ধারী প্রভু 
বাড়ী বাড়ী যাইতে পারেন না। প্রন্থ জীবগরণের সহিত মিশিতে আসিয়া" 
ছেন, তাই এক স্থানে বসষিক্সা। তাহার কার্য উদ্ধার করিতেছেন । প্রভু যে 

অবধি নীলাচল ত্যাগ করিয়াছেন, সেই অবধি লোকারণ্য । তব নদী 
যেমন ক্রমে পরিসর হয় সেইরূপ এই লোক-ত্রোত ক্রমে বাড়িতেছে।, 

পাণিহাটিতে কিনধূপ- লোকারণ্য হইল তাহ। চক্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। 
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যথা ।-- গঙ্গ।তীর সীমা প্রভু যেই মাত্র গেল। 

অকস্মাৎ কোঁথ! হৈতে লোকময় হইল ॥ 

যত লোক আইল তাহা কহিতে না পাঁরি। 

এই কথ শুনি যনে বুঝিবে বিচাঁরি ॥ 

ধর্ণীতে ধুলি রাশি যতেক আছিল। 
হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য হইল ॥ 

এইরূপ পানিহাঁটি হইতে প্রভুর গতির সঙ্গে ক্রমে লেক বাড়িয়া চঈলিল |. 
সেখানে এক রাত্রি বাঁস করিয়া প্রভূ আবার চলিলেন। প্রভূ নৌকাক্ত. 
চলিয়াছেন, লোকের আকিঞ্চনে বাঁধিরে আসিয়। বসিয়া আছেন। 

সুমধুর কচ স্বরে, গ্রসন্ন বদনে হেরে, 

কৃষ্ণ বলি গৌর ভগবান । 
0নীকা1 পরে বসি যাঁয়, অনিমিখ নেত্র চাঁয়, 

দুকুলে যতেক ভাগ্যবান ॥ 

প্রভু চলে গঙ্গা জলে, লোক সব ছুই কুলে, 
| উচ্চৈঃস্বরে করে হরিধ্বলি। 

বাল বৃদ্ধ নর নারী? সবে বলে হরি হরি, 

ব্যাপিলেক আক শি অবনী ॥ 

পাঠক মহাশয়, মনে অনুভব করুন যে প্রভু নৌকা বসিয়া যাইতেছেন, 
কখন বা লোকের তৃপ্তির নিমিত্ত, উঠিয়! দীড়াইয়! বাহু তুলিয়া উচ্সৈঃস্বরে 
শ্রীবদনে হবি বলিতেছেন । ছুই ধারে লোকের অন্ত নাই,.ন্রিপেক্ষ প্রভু তাই 
মাঝ গা দিয় যাইতেছেন। কিন্তু তবু শ্রীভগবানের কি কৃপা, লোকের নিষ্ঠ। 
এরূপ-যে, যদিও প্রভুর নৌকা! পরিসর গঙ্গার মধ্যস্থানন দিয়া গমন করিতেছে, 
তবু তাহারা তাহাকে পরিক্ষার দেখিতে পাঁইতেছেন। ইহা প্রভুর শক্তির নিমিত্ত 
নহে, লোকের ভক্তির নিমিত্ত 1 . প্রভুর শ্রীব্দন দর্শন নিষিত্ত. লোকে 

এরূপ গাঁড় বাসন! হইক্সাছে থে, চক্ষুর দীপ্তি শ্বভাবত অতি তীক্ষ হইয়!ছে। 
সকলে প্রভুর আপাদ মন্ডক অতি পরিক্ষার রূপে দেখিতে পাইতেছেন । 
কাঁজেই উভয় কুলের লোকে ভাবিতেছেন যে, কৃপ্াময় প্রভুর তাহাদের প্রতি 

বড় কৃপা, তাই তাহাদের কুল দিয়। যাইতেছেন। সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়!ছেন । 
বাহারা অগ্রে পথ রোধ, করিয়। দাড়াইয়া আছেন, তাহারা অগ্র হইতে 
চলিয়াছেন। প্রভু মাঝে মাঁঝে উঠিয়া বাহু ভুলিয়! হরিধর্বনি' করিতেছেন, আনু. 
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১৮৮ বসের, বাড়ী? 

ছুই কুল হইতে লোঁকে তাহা শুনিতে পাইতেছেন। কিবধপে, না যেরূপে 
তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন । প্রঞ্র মুখে হরিধবনি শুনিয়। অমনি লক্ষ 

লক্ষ লোকে হরিধবনি করিয়া! উঠিতেছেন । 

এই মতে প্রভু কুমারহট্রে উঠিলেন । প্রভূ সেখানে নামিয়া সেই 
ভমিকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সেখানকার এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইলেন, 
লইয়া বহিব্ণসে ইহাই বলিতে বলিতে বান্ধষিতে লাগিলেন, “এ কুমাব- 
হট্ট পবিত্র স্থান, এখানকার কুকুর শৃগাল আমার প্রণম্য, ' যেহেতু ইহা 

জ্রীপাদ ঈশ্বরপূত্রীর জন্মস্থ(ন, এই মৃত্তিকা আমার প্রাণ হইতে প্রিয় 1৮. 
_.. খ্রভুকে তখন সকলে সান্তনা করিয়া লইয়া! গেলেন ॥ কোথায়? কাহার 
বাড়ী ? ফাঁহার বাড়ীতে প্রভু আট নর মাসনৃত্য করিয়াছিলেন । ধাহার বাড়ী 

তাহার নিজের বাড়ীর ন্যার তাহার লীলার স্থান। অর্থাৎ প্রভুকে, শ্রীবাস 

আদর করিয়া তাহার কুমারহট্রের বাড়ীতে লইয়া গেলেন । শ্রীবাসের, 
এমন কি তখনক।ব্র বহুতর লোকের, নবদ্বীপে এক বাড়ী, আর বাহিরে 

আর এক বাড়ীট ছিল। প্রভুর শুভাগমনে শ্রীবাসের বাড়ী, তীহার 

স্ত্রী মালিনী, তাহার তিন ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীকাস্ত ও ভ্রীনিধি ও তাহাদের 
(পরী, শ্রীবাজের কন্যা, চৈতন্তভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের মাতা” 
নারাক়ণী, তখন নক বৎসরের, ইহাদের মধ্যে কিরূপ হুলু স্বল পড়িয়া 
গেল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। শ্রীবাস্র বাড়ীতে সকলে 

আনন্দে নৃত্য আরস্ত করিলেন । যথা”. 

সেই ত প্রাণ নাথ হে। 

আমি পেলাম, আমি পেলাম, হারা ধনে ॥ 

এই গগুগোলের মধ্যে জগদানন্দ প্রভূকে কি অন্ত কাহাকে না বলিয়া! 

চুপে চুপে কাঞ্চন পাড়ান্ধ স্রীশিবানন্দ সেনের বাড়ী চলিয়া! গেলেন। কুমার- 
হট্ট কাঁচড়া পাড়ার অতি নিকটে । আজগদানন্দ উদাসীন, যখন €গীড়ে 

থাকিতেল; তখন এই শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে । ইনি সত্যভাম।র প্রকাশ । 

প্রভুর সহিত ইহার কিন্ধপ পতি ছিল, না, যেমন শ্রীকষ্ণে ও সত্যভামায় । 
প্রভুর সহিত সর্বদা কলহ করিতেন, কলহ আর কোন বিষয় লইয়া 
নয়, তিনি প্রভূকে ভাল খাওয়াইবেন, আরামে শুয়াইবেন। কিন্ত প্রভু 
তীহ1 শুনিতে" পাঁবিতেন লা। জগদান্ন্দ তখন বাগ করিয়া উপবাস 
করিয়া পড়িয়া থাকিতেন.। -.প্রভু. ঘাইয়া তাহাকে সাধিয়া খাঁওয়াইতেল। 
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এখন একটা কাহিনী বলিব । প্রভু পূর্বে যখন নীলাচল হইতে গোৌড়ে 
আদসিবেন অভিপ্রাক্স প্রকাশ করেন, তখন রামরায় ও সাব্বভৌমের 

অনুরোধে উহ? হইতে নিরস্ত হয়েন, ইহা পুর্বে বলিষাছি। সেই 
কলের সময় শিবানন্দের ভাগিনেয় আ্রীকাস্ত সেখানে ছিলেন। কথ 

এই, *ভক্তগণ কার্তিক মাসে চলিয়া আইলে, শ্রীকান্ত আর কিছু পিন 

নীলাচলে ছিলেন । শ্রীকান্ত যখন গৌড়ে প্রত্য।বর্তন করেন, তখন 

প্রভূ তাহাকে বলেন যে, তিনি গৌড়ে যাইবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, 
আর ষাইয়! জগদানন্দের হস্তে ভিক্ষা! করিধেন। শ্রীকাস্ত এই কথা শুনিয়! 

মনে বুঝিলেন যে, প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী আপসিবেন, যেহেতু 
জগদানন্দ তেই বাড়ীতে থাকেন। ইহা! বুঝিয়।া| আনন্দে উন্মন্ত 
হইয়া সেই সংবাদ মামা শিবানন্দকে বলিবার নিমিত্ত গৌড়ে ছুটিলেন। 
গৌড়ে আসিয়া! এই শুভ সংঘাদ দিলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাঁস। 

শিবানন্দ 'আনন্দে একবারে বাহাজ্ঞান শুন্য হইয়া সেইদিন হইতে প্রভ,র 
সেবা বস্ত আহরণ করিতে লাগিলেন। প্রভ, বাস্তশাক ভাল বাসেন, কিন্ত 
শীতকালে উহা! হুয় না। প্রভু গর্ভ থোড় ভাল বাসেন, কিন্ত শীতকালে 
উহা! সংগ্রহ করা ছুক্ষর। তবু শিবানন্দ নান! স্থানে শাক রোপণ করিয়। 
উহাতে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কোথা গর্ভ থোড় পাওয়া যাইবে 
উহ্থার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর 

তাহার চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে বলিতেছেন যে, শকাস্ত আস্সা তাহার 

পিতাকে সংবার্দ বলিলে»-_ 
সেই দিন হইতে শিবানন্দ ভাগ্যধর । 
ভিক্ষার সামগ্রী লাগি হইলা তৎপর ॥ 

এদিকে প্রভ, আসিবেন আসিবেন মনে করিতেছেন । রামানন্দ রাঁয় নান 

ছলে নান! উপাদে তাহাকে বাধা দিতেছেন, আসিতে পারিলেননা । তখন অবশ্য 

শিবানন্দ বড় কাতর হুইলেন। প্রভুর নিমিত্ত সংগৃহীত দ্রব্য কাহাকে ভুঞ্জাইবেন ? 

নীলাচলে বাস্ত শক গর্ভ খোড় পাঠাইতে পারেন না। তখন সবসিং ংহানুন্দ 
রা কর্থিক“-ভিনি আশ্বীসিত.. হইলেন। ইনি বড় তেজস্কর ভক্ত 

| কথিত আছে ইহার উপাস্য. দেবতা শ্ীনুসিং হু ঠাকুর ইহার নহিত সাক্ষাৎ 

ব্ধপে কথা কহ্িতেন। এদিকে গোৌরাঁজের পরম ভক্ত । স্টাহার না ছি 
.প্রছ্যন় ব্রহ্মচারী, প্রভু তাহার নাম ক্াখেন হৃসিংহানন্দ। ব্রহ্মচারী শিবা 



১৯০ জগদাণন্া। 

নন্দফে আশ্বাস দিয় বলিলেন, শ্তিনি গৌরা।ঙ্গকে প্রেম ডোরে বান্ধিঘ। তাহাতে 
তাহার (সেন ম্হুশয়ের ) বাড়ীতে আনিয়া, সেন-দত্ব সমুদার সামঞ্জী খাওয়া 

ইবেন। ইহ] বলিয়। ব্রচ্ষচ!রী কঠোর ধ্যানে বসিলেন। সারা দিন রাত 
এইনধপে গেল, তাহার পর দিবস ভোগ দিলেন । খানিক কান্দিলেন, 

হাসিলেন, নৃত্য করিলেন, আর বলিলেন গৌরাঙ্গ আসিয়া সমুদায়“গ্রহণ 
কক্িয়াছেন। 

» কিন্তু শ্রীগৌরাঁঙগকে শিবানন্দ দেখিতে পাইলেন না। গুভ,. যে আসিয়া 
সেবা করিয়াছেন, তাহার কিছু গ্রমাঁণ ছিল না। ভে।গের সামগ্রী যেমন 

তেমনি রহিল । শিবানন্দ সেন দেহধাঁরী ভগবানকে পুজ! করেন, তাহার 

ওরূপ মনে মনে ভোগে তৃপ্ত হইবে কেন ? ব্রহ্মচারী যে প্রকৃতই গৌরাঙ্গ 
প্রভূকে আনিয়াছিলেন, আর তাহাকে খাওয়।ইগাছিলেন, ইহা. তাহার 

মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্ত সেই বাঁর ভক্তগণ নীলাঁচলে প্রভ কে 
দর্শন করিতে গমন করিয়া ইহার তথ্য পাইলেন। প্রভ,র সন্মখে সকলে 
বসিয়া, শিবানন্দ সেনও আছেন। এমন সময় প্রভ, হঠাৎ বলিলেন, “এই 
বার পৌষ মাসে আমি কাঁচনা পাড়ায় শিবানন্দের আলয়ে বুসিংহা- 
'নন্দের হাতে অপরূপ বাস্ত শক খাইয়াছি।” এই কথা শুনিয্া শিবানন্দ 
সেনের মনের সন্দেহ গেল । প্রভু যে তাহার বাড়ী গমন করিয়! ভোজন 
“করিয়াছেন ইহ বিশ্বাস হইল। 

_ শ্রীক্ষ্কের যেন্ধপ সত্যভামা, প্রভুর. সেইরূপ জগদানন্দ, অর্থাৎ প্রভুর 
সঙ্গে জগদানন্দের এত প্রীতি । জগদানন্দ চিরদিন শিবানন্দ কর্তৃক তীহার 

বাড়ীতে প্রতিপালিত। তিনি ভাবিলেন এই উদ্যোগে গ্রভুকে হেন 
মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যাইয়। তাহার. নিফট তাহার যে খণ, তাহ।র 
কিছু শোধ করিবেন। তাই প্রভু কুমার হুট্ে আইলে, জগদনন্দ গে'পনে 
গোপনে শিবানন্দের বাড়ী পমন করিলেন। শিবানন্দকে বলিলেন, 
"তুমি নৌক!' লইয়! প্রভুকে নিবেদন কর যে, তোমার বাড়ী তিনি পদার্পণ 
করেন, আর আমি এদিকে বাড়ী স্থসজ্জীভৃত করি” শিব।নন্দ তাই প্রভূকে 
আনিতে চলিলেন। কুমার হট্রে শ্রীবাসের বাঁড়ীতে প্রভুকে দর্শন করিয়া 
তাহার আচরণের নিকট মন্তক রাখিয়া! শিবানন্দ কান্দিতে কান্দিতে 
বলিলেন, প্হে ভক্ত বাঞ্থাকল্পতরু ! তোমার এই দীন-ভক্তের চির দিনের 
মনের সাধ এই বারে পুর্ণ কর” প্রভু তখনি বুঝিলেন, শিবানন্ন 



শিবানন্দের বাঁড়ী। | ১৯১ 

কি প্রার্থন। করিতেছেন। টনি মধুর হাসিয়া বলিলেন, “শিবানন্দ, 

তামার যাহা? অভিরুচি ।” প্রভুব্ন অনুমতি পাইয়া, শিবানন্দ ভ্রহপদে দূত 

বারা এই সংবাদ জগদানন্দের নিকট পাঠাইলেন । কিন্তু এই লীলাটা শিবানন্দ 

দেনের পুত্র কবি কর্ণপুর শ্বয়ং বর্ণনা করুন । যথ।-( চক্দ্রোদয নাটক ) 

শিবানন্দ সুখী হইল, ঘাটে নৌক। আনাইল, 
শেষ রাত্রে প্রভু যাত্রা কৈল। 

অক্স্ম।ত লোক সব, করি হরি হত্রি বব, 

চতুদ্দিকে ধাইতে লাগিল ॥ 

তেহব। চড়ে শ্রাচীরে, কেহ বুক্ষডালে চড়ে, 

কেহ নাচে কেহ গায় পথে । 

পৃথী হইল লেকময়, উচ্চ হরিধবনি হয়, 

মহাপ্রভু চলিল। নৌকাতে ॥ 

মনে ভাবুন প্রভু লোকের ভয়ে শেষ বান্রিতে লুকাইয়া যাঁইতেছিলেন। 

আবার শুন” 

মহাপ্রভ কুতুহলে, কাঞ্চন পাড়াতে চলে, 

শিবানন্দ সেন সঙ্গে যায়। 

গঙ্গার হুকুল ভরি, সবে বলে হরি হবি, 

গঙ্গায় উজান নৌকা যায় ॥ 

কাচন। পাড়ায় নৌকা লাগিল, শিবানন্দের ঘাটে প্র উঠিলেন। দেখেন 
যেপথ সুসজ্ভ্িত হুইয়াছে। প্রথমে পথের ছুই ধারে কদলীবৃক্ষ, প্রদীপ, 
কুস্ত, ফুলের মালা, অত্ত্রের পল্লব, ঘাট হইতে €সনের বাটী পর্য্যস্ত বস্ত্র 
হ্যস্তিত। প্রভ, সেই পথে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ভক্তগণ, হই ধারে অসংখ্য 

লোক। পথের স্থরচনা দেখিয়া প্রত, হাসির, শিবানন্দের্িকে চাহিয়া ?. 

জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “এ সমুদয় জগাইয়ের কাজ, লা?” তাহ! হউক"ঞজগাই” 

আমার (গ্রন্থকারের ) মনের মত মাক্ষত্। প্রভু সাথে পথের সঙ্জ। দেখিতে 

দেখিতে চলিয়াছেন । 

কতদ্ুর পি্ক! আগে, . ছুই পথ দুই দিকে» 
০ সমান মণ্তিত স্ুরচন। 7 মর 

. €চজ্রোদয় নাটক ।) 
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গ্রভ, ছুই দিকে ছুই পথ দেখিয়া, কোন পথে ধাইবেন ভাবিয়া সেখানে 

দাড়াইলেন। তখন মুকুন্দের দাদ বাস্গদেব দত্ত চরণ তলে পড়িলেন, পড়িগ়া 

বলিলেন, “এই পথে- অধমের বাড়ী যাইতে হয় । আগে শিবানন্দ সেনের 
বাঁড়ী গমন করুন, পরে ক্কপা করিয়া এ অধমের বাড়ী য|ইবেন রি এই 
কথা শুনিয়া! প্রভ, শিবানন্দ সেনের বাড়ী অ।গে চলিলেন। 

প্রাভ, বহর বাটা মন্দিরের নিকট দীড়াইলেন। শ্রামের যত রমণীগণ 

অভ্যন্তরে আসিয়াছেন, তাহারা গগন ভেদিয়া ছলুধবনি, শঙ্ঘধবনি, ঝণাঝর- 
ধ্বনি আরম্ভ করিলেন। শিবানন্দ সেন উত্তম আসনে ঠাকুরকে বসাইলেন। 

জগদাঁনম্দ ঝাঁরিতে জল আনিকা আপনি প্রভুর পদধোৌত আর্ত করি- 
লেন। প্রভুর সেই চরণাম্ৃত লইর1 জগদানন্দ সমস্ত বাড়ী ছিটাইতে লাগি- 
লেন। প্রভ, এইরূপ কিয়ৎক্ষণ শিবানন্দের মনোবাঞ্ছণ পুর্ণ করির। 

বাজছদেবের গুহে গমন করিলেন । বাস্দ্দেব যদিও গৃহী, তবু প্রভ র বড় 

প্রিয় । তিমি জগতের জীবের সমুদায় পাপ ল লইবেন এই বর প্রার্থনা করিয়া 

আবার সিন উঠিলেন।  সছাতে রকি? বাঁছদেবে, সগোষ্ঠিতে উচ্চৈঃ- 

স্বরে “কাঁন্দেন নৌকার পানে চাএল। ৮ 
প্রভ, যে পথে হামা শিবানন্দের ও বাস্থদেবের বাটা গমন করিয়াছিলেন, 

সে স্থানের ধুলি নিতে, লোক যায় শতে শতে, 

| গর্ভতময় হয় ক্রমে ক্রমে । 

প্রভ, আবার নৌকায় চলিলেন। গ্রভ, বড় ব্যন্ত, কিন্ত লোকের আকি- 
ধনে থে পারিতেছেন না। প্রভ্, চলিয়াছেন, ছুই ধারে অসংখ্য লোক, 

হরি হরি বলিয়! প্রভ,র সঙ্গে চলিয়্াছেন | 
প্রভুর চরণ জল লইবার তরে । 

» সহজ সহ লোৌক জলে আসি পড়ে ॥ 
৭. আক. হইল জল তবু ব্যগ্র হুইয়া। 

প।দোদক লাগি লোক চলিল ভাসিয়া ॥. 

লোকের ব্যস্তত1 দেখি করুণ! জন্সিল। 

$ প্রভ্ ইচ্ছায় পাদোদক সর্ধবলোকে পাইল ॥. 
কিন্ত তবু লোক্ ফিরিতেছে না, ক্রমেই লোকের জনতা বাড়িক়া যাই- 

তেছে। . কোন ক্রমে গ্রভ, শাস্তিপুরে আসিয়া পহুছিলেন। 



বাঁচম্পতির গৃহে ১৯৩ 

শ্রীঅটদ্বত তীহার ২ শ্রাণনাথ পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

প্রভ, বৃন্দাবনে হা অনুমতি মাগিলেন, আর শিপ্র যাইবেন বলিয়! 
শাস্তি স্তপুংপন শাকিতে পারিলেন না, নদীকা অভিমুখে চলিলেন । 

প্রভুর ইচ্ছা ছিল কয়েকদিন একটু নির্জনে বাস করিরা শ্রীনবন্ধীপ 
হইন্ডে বিদায় লইবেন। কিস্তু দিবানিশি তাহার লোক।রণ্য মাঝে বাস 
করিতে হইতেছে ; যত অগ্রবস্তী হইতেছেন, ক্রমেই €লোক সংখ।া বাড়িয়া 
যাইতেছে । ইহা যে, ক্রমেই জনপুর্ণ স্থানে আসিতেছেন শুধু সে নিম্ত্ত 
নহে। বাহারা আসিতেছেন তাহারা ন।চিতেছেন, গাইতেছেন, অর্থৎ 

সুখে ভাসিতেছেন । ভক্তি হইতে উখিভ এই অভিনব অতি হ্স্বাছু স্কুত্ভিকর 
আনন্দ পাইক্সা, অনেকে আর গ্হে যাইতেছেন না, সুতর।ং প্রভ,র সহিত 

লক্ষাধিক লোক রহিয়। যাইতেছেন। তাহাদের অবশ্য দেহধর্মের প্রয়োজন । 

কিন্তু ভক্তির শক্তিতে তাহার দেহুধন্দ ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্ীচৈতন্ত 
ভাগবত বলেন তে, এইরূপ তহু কেহ , ভক্তি-ক্খে উন্মাদ হুইয়। 

এক মাস পধ্যন্ত উপবাস করিয়াও ক্রিষ্ট হইতেন না। প্রভু কিছু কাল 

নিজ্জনে আরাম করিবেন, এই আশায় শ্রীনবদ্ধীপের এক অংশ বিদ্যা- 
নগর, সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির বাড়ীতে বাস করিবেন, মনে সংকল্প 
কৰরিলেন। লোকের হাত হইতে অব্যাহতি পাঁইবার নিমিত্ত, অতি 
গোপনে, গভীর রজনীতে নৌকা আরোহণ করিলেন, করিয়া অতি প্রত্যষে 
আঁধার থাকিতে বিদ্যানগর বাচস্পতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেগ্র। তিনি 
তখন নিদ্রিত। মুছুস্বরে তাহাকে ডাকা হইল । তিনি নয়ন মুছিতে মুছিতে 
অণসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, বারে ম্বরং নবদ্বীপচন্দ্র উদয় হইয়াছেন, ভখন 
আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত্ত হইয়া! প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রভ 
বলিলেন, আমরা তোমার অতিথি, দিন কয়েক তোমার আঁলয়ে বাস করিনা 

গঙ্গাসান করিব! আমাদিগকে প্রকাশ করিব। না, আমরা নিতাস্ত গোপনে 

খাকিব ইচ্ছা করিয়াছি । বচস্পতি বলিলেন, আমার বাড়ী 1 কিবা, আমার 
গোষ্ঠি সমেত আপনাকে মন প্রাণ সমুদায় সমর্পন করিয়াছি । ,তবে আপনাকে 

হা যতদূর সাধ্য তাহা! করিব । 

প্রভুর উড়িব্য। ত্যাগ করিয়া, বিদ্যানগর হুইতে আগমন লীলা  এধানতঃ 

কবিকর্ণপুরের চক্দ্রোদ্য় হইতে গৃহীত হইয়াছে । পরের লীলার নিমিত্ত আমরা 

শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও “অন্যান্য গ্রাস্থের আশ্রয় লইলাম ।. 
২৫ 



2৯৪ (শশুর অন্তুতাপ । 

এখন শ্রীনবদ্বীপের এক ন্মংশে প্রভূ লুক।ইফ। এ ইহ। সম্ভব নয়। 

প্রভু আসিব! মাত্র একথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, যে নিমাইটাদ বাঁচস্পতির 
বাড়ীতে আসিয়াছেন। প্রভূ তাহ।র বাড়ীতে আইলে তিনি আনন্দে উন্মাদ 

হইলেন। তাহার ভাব দ্েখিক্স। প্রথমে লোকে বুঝিল ষে কি একট! কাণ্ড 

হইগ্জাছে। কাজেই লোকে অনুসন্ধান আরস্ত করিল, আর কাঁজেই গ্রভু ধর! 
পঁড়লেন। লোকে জীনিল প্রভূ আদিয়া লুকাইয়া আছেন। ইহাতে ভক্ত 
অভক্ত, নিমাইয়ের শক্র মিত্র, সকলেই তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ছুটিলেন। এভূর 
মহিমা তখন সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে । শ্রীনবদ্ধীপে প্রভুর অনুগত ভক্ত 

ছিলেন ও বধিদ্বেধী অভক্ত ছিলেন। যাহার! বিদ্বেষি তাহার সুখ বিল।সী 

নিম্ইকে হঠাৎ নবীন সন্যাঁসী দেখিয়া বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শেষে 

সমাজের মধ্যে এরূপ অবস্থা হইল যে, প্রভুর থে অতি বড় শত্রু সেও বলিতে 

লগিল যে, নিমাইয়ের ন্যায় ভক্ত জগতে কম্মিন্ কফাঁলেও হয় নাই। ভক্তির 

নিমিত্ত মাধবেন্র ভারত পুজ্য ছিলেন । প্রভুর বশে পুরী গোসাঞ্ির মহিমা 

মলিন হইয়া গেল। যাহারা গ্রভূর অতি বড় বিপক্ষ তাহার।ও তাহ।কে 

শুক বা! প্রহলাদের সহিত তুলন1 করিতে লাগিলেন । প্রভুকে যাহারা পুর্বে 

নিন্দা করিতেন, তাহাদের এখন প্রভূর কঠোর তপস্যা দেখিয়া! কিরূপ ভাব 

হইয়াছে, তাহা বৃদ্দাবনদ।ঘ ঠাকুর একটি গীতে এইক্রপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
যথা--- 

কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়। 

এইবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায় ॥ 
না জানি মহিম। গুণ কহিয়াছি কত। 
এবার নাগালি পেলে হব অন্কুগত ॥ 

দেশে দেশে যত জীব তরাইল শুনি । 
. ঈরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি ॥ 

না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন। 
এইবার পাইলে তার লইর শরণ ॥ 
গৌরাঁগের সঙ্গে বত পারিষ্দগণ । 
তারা সব শুনিয়াঁছি পতিত পবন ॥ 

নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাঁশ। . 
কান্দিতে কান্দিতে কছে বুন্দাবন দাস ॥ 



॥বদ্যান্গরে লোকারণ্য । হা ১৯৫ 

গ্রভূ বাঁচস্পতির বাড়ী আসিকাছেন, একা সুখে মুখে সমস্ত নবদ্বীপ 

গ্রচীর হই পৃড়িল। মনে ভাবুন শ্রীন্বদ্ধীপ নগবীতে অন্তত দশ বিশ 
লক্ষ লোকে বাস, দশ বিশ লক্ষ লোকেই প্রভূকে দেখিবেন ইচ্ছ1 কবি- 

লেন। শুধু তাহ। নহে, নবদ্বীপ যেরূপ জনাঁকীর্ণ নগর উহার নিকটের 
গাম সম্ব্ধায়ই এক একটি প্রধাঁনঃনগরের মধ্যে গণ্য, সে সমুদয় স্থানের 

লে।কও আসিতে প্রস্তত হইলেন । 

বাধার মধো এই যে অন্ত নগর হইতে বিদ্যানগর আসিতে পার হইতে 
হুয়। প্রথমে এক ছুই করিয়া! বাচস্পতির গৃছে লোক আসিতে ল(গিল। 

বাচস্পতির বাড়ী শীঘ্ব লোকে পুরিয়া গেল। শেষে সমুদ।য় বিদ্যানগর 
চেংকে পরিপুর্ণ হইল । এ পারের এই দশী, ও পারে অসংখ্য লোক পার 

হইতে না পারিয়া ঈ।ড়াইয়া। আবার অসংখ্য লোক নানাদিক হইতে 

আসিতেছে । ওপারে লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাঁহাদের আনন্দ 

প্রক।শ করিতেছে। এপারের লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহার উত্তর 

দিতেছে। এপারে ওপারে এইরূপে মুহুমুন্ছু উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। 

প্রভু যে গোপনে থ।কিবেন সে কথ! আর ক(হারও মনে নাই। প্রভু নিতান্ত 

বাঁলকের্ ন্যায় ঘরের তোণে লুকাইয়। আছেন । লোকে বাচস্পতির বাড়ী 

প্রেমে সমস্ত নগর অধিকার করিয়? ফেলিয়াছে £ লোকের পদাথাতে গ্রামটি 

পরিক্ষার হইয়া গিয়াছে! 
বাচস্পতির গৌরবের সীমা নই, সকলেই তীাহাঁকে ড।কিতেছেশ। বলি- 

তেছে, “ব।চস্পতি ঠাকুর! একবান্স প্রভূকে দেখাও 1” বাচস্পতি গ্রভূকে 
দেখঠইবেন কি, তিনি এক ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিরা গঙ্গাতীরে ছুটিলেন। 

তিনি শুনিলেন সহজ সহজতর লোক নৌকা ন। পাইয়! অধৈর্য হইয়৷ গঙ্গায় 
বম্প দিয়াছে, দিয়া এপ।রে আসিতেছে, আর সেই নিমিত্ত লোক ডুবিয়1, 

, মরিতেছে।, বাচস্পতি এই কথ শুনিগা গঙ্গা তীরে গমন ক্রিলেন, করিয়া 

অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন। দেখিলেন ওপারে অসংখ্য লোক”, দেখিলেন 
আনে অসংখ্য লোক আসিতেছে, আর দেখিলেন গঙ্গ। ঘুড়িয়!”লে।কে 

স্পাতার দিয় এপারে আসিতেছে । কেহ সাঁতার দিতেছে, কেহ কঙ্গসী 
লইয়াঞ্ছে, কেহ কলার গাছ। 'গঙ্গার কেবল মনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে । 

লোক পার করিবার নিমিত্ত বহুতর নৌক। আপন। "আপনি-জুটিয়া 
গিয়ছে। পারের কড়ি পাঁচ গণ্ড। অর্থৎ পিকি পন্মমা ছিল। এক রাত্বে 



৯৯৬ ক্রমে কলরব বৃদ্ধি । 

এক টাকা (তঙ্কা ) হইল। "লোকে নৌকায় উঠিতে নৌক। ভাঁজিয়া ফেলি- 
তেছে। কখন *নৌকায় এত লোক উঠিতেছে যে উহা! কখন কুলে কখন 
মাঝখানে ডুবিয়া! যাইতেছে, কিন্ত তবু এভর ককপায় লোক মরিতেছে না। 

যখন নৌকা ডুবিতেছে, তখন ০সই নৌকার লোকে হরিধবনি করিতেছে । 
যাহারা সেই নৌকার নাই, তাহারা তাই দেখিয়া হরিধ্বনি করিতিছে। 
লোকের উৎসান্থে কাহার প্রাণে ভস্ক নাই, লোকে দেখিতেছে তে শত শত 

নৌক1 ভ,বিতেছে তাহা দেখিযাও কেহ সাবধান হইতেছে না। আবার 
প্ররূপ নৌকায় বহুতর লোক উঠিতেছে, ও আবার ডবাইতেছে, কি কখন 

উহ! ভ।ঙ্গিতেছে। ভরা নৌক1 সহিত জলে ডুবিয়! যাওয়া সেও এক আঁমে!- 
দের কাঁজ হইল ! জমুদায গঙ্গাক্স যনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে, আর ওপারে 

লক্ষ লোক পার হইবার চেষ্টা করিতেছে । তখন বাঁচম্পতি ভাঁবিলেন ষে 
প্রভুকে দেখিতে সমুদ্বা় লোক তাহার বাটিতে আসিতেছে, ইহাদ্িগকে 
তাহার পারের সুবিধা করিয়া! দেওয়া উচিত্ত। তাই আপনি যত্ত করিয়। 
বহু লোক দ্বার বু নৌক1 আনাইতে লাগিলেন । ছুই চারি ক্রোশের 

মধ্যে যেখানে যত নৌক1 আছে সব ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে । 
প্রন্ডুকে বাচস্পতি গোপনে রাখিবেন ভাব লইয়া ছিলেন। এখন প্রভুকে 
গোপন কক্কার আঁশ। ছাড়িয়া দিক্স1 যাহাতে লোকের দর্শন সুলভ £হুয় তাহাই 
করিতে লাগিলেন । বাচস্পতির নিজের দেহধর্ম্মের চেষ্টা নাই, গমের লোকে রও 

সেইব্ধপ ! গ্রামের মধ্যে হরিধব্নির হুঙ্কার হইতেছে, নৃত্য হুইতিছে, বাচস্পতির 

গৃহ দ্বার আর থাকে না, কিন্ত তাহাঁতে তাহার ছুংখ নাই। | 

পথ নাহি পায় ৫কহু লোকের গহনে । 

বন জল ভাঙ্গি যায় প্রভূর দর্শনে ॥ 

মনুষ্য হইল পরিপূর্ণ সব্ব গ্রাম । 

.. নগর প্র।স্তরেও নাহিক কিছু স্থান ॥ 

সহম্র লোক এক এক বৃক্ষের উপরে 1 

গৃহের উপরে বা কত লোক ছড়ে ॥ (ভাগবত) 
গভূ ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন । বাহিরের লোকে দর্শন দাও 

_সলিয়া হুঙ্কার করিতেছে । লোকে জাঁনিতেছে ষে প্রভু সম্মুখের ঘরে 
লুকাইয়! আছেন, জানিতেছে তাহাদের আর্তনাদ তিনি শুনিতেছেন, 

জানিতেছে তিনি স্বপ্ পুর্ণব্রক্ম, জার্নিতেছে তিনি দয়াময় । এই কয়টি জ্ঞানের 



অভুর কুলিয়া গমন ১৯৭ 

দ্বারা (প্রথম তিনি সন্মুখে লুকা ইয়া, দ্বিতীয়তঃ তিনি আর্তন।দ শুনিলে দয়ার 
হইবেন ) চালিত হইয়া, ভক্তগণ প্রভূুকে ডাকিতে 'ল।গিলেন। সুতরাং 
প্রভুর প্রতিজ্ঞা যে তিনি লুকাইয়! থাকিবেন, তাহার শক্তি হ্ীস হইল, কাছেই 
তিনি লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কথা এই, গভগবান্ 
লুকাইয্ থাকেন এ তাহাকে প্রত্যক্ষ ও_দয়ার্রঘ জানিয়! যদি তাহাকে প্রাণের 
সহিতভাঁকা যায়, তবে তিনি লুকাইয়। থাকিতে পারেন না। এই তাহার প্রক্কতি, 
কি এই তাহার প্রতিজ্ঞা, কি এই তাহার নিয়ম। তুমি যদি শ্রীভগবানকে 
নিকটে জানিয়া, তাহাকে দয়ার্র জানিয়া, ত।হাকে প্রাণের মহিত ডাকিন্তে 

থাক, তবে তিনি তোমাকে দর্শন দিতে বাধ্য, কিরূপ নাযেরপ শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গ 
তিনি গোপনে থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা সত্বেও এই সমস্ত লোক্দিগকে 
পরিশেষে দর্শন দিয়াছিলেন। 

প্রভূ দেখিলেন বিদ্যানগর উজাড় হইবার উপক্রম। আর দেখিলেন 

যে, বাচস্পতির গৃহ দ্বার বাগান আর কিছু থকে না। তখন কোথায় লুকাই- 

বেন এই পরামর্শ কুরিতে লাগিলেন । জ্রীনবদ্ীপের ওপার কুলিয়া, সেখানে 

মাধব দাস বৈরাঁগীর বাড়ী থাকিবেন, পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত করিলেন । 

করিরা, স্বগণে সকলকে ফাকি দিয়া, কুলিয়াক্স মাধব দাসের গৃহে উপস্থিত 

হুইলেন। এই যে প্রভু গেলেন, ইহা কেহ জানিতে পারিলেন না, বাচস্পতিও 

না। তিনি নানা কার্যে ব্যাপৃত. আছেন, তাহাকে লুকাইয়! প্রভুর চলিয়। 
যাইতে কঠিন হইল না। বাচস্পতি, প্রভু গিম়্াছেন এই ছুঃখে, ও লোকের 
ভয়ে, আপনি তখন গৃহের মধ্যে লুকা ইয়া থাকিলেন। কিন্তু তাহাঁও অধিকক্ষণ 

পচ্রিলেন না । দর্শন দাও দর্শন দাও বলিয়। যে লোকের হুঙ্কার, তাহার শব্ধ 

তখন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে । বাচম্পতি অগত্যা বাহিরে আইলেন, 

আসিয়! কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, “আপনার! শান্ত হউন। প্রভু আমাকে 
না বলিয়। .কোঁথায় চলিয়া! গিয়াছেন 1৮” এ কথ! লোকে বিশ্বাস করিল না, 

তাহারা বলিল, “প্রভু এইমাত্র এখানে দর্শন দিয়।ছিলেন, অঙ্ত্েব এখানেই 

আছেন।” & -" 

 ব্চম্পতি বলিলেন যে, তাহা সত্য, কিন্তু তাহার পরেই তিনি চলি, লিঙ্ক 

'গিয়াছন। 

লোকে ভাবিল বাচস্পতি ফ(কি দিতেছেন, তাহাই .ভাবিয়।-- পরামশশ 

করিল যে প্রভু হরিবধ্বনিতে তুষ্ট, অতএব মুছুমুহু হরিধ্বনি করিলে তিনি 
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লিডার লজ কক সপািিস্ব জারা পর বাক গাদা ঈ ০ ২০ পরা রী জপ শক লাগি জু কপ সাগর শে ॥ সা রাজি বন 

১৮ 77 বাচস্পতির বিপদ? 

অবশ্য ব।হিরে আপিবেন।, ইহাই ভ।বিক্া! লোঁকে সব কাঁর্য/ ছাড়িয়া দিম! 

এক স্বরে হরি হরিবোল হরি হরিবোল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন । 

লক্ষধিক লোঁক এইন্পে পণকে পলকে হরিধ্বনি করিয়। করিয়! হুলুস্থুলু” 
এমন কি শ্রাভগবানকে পর্যন্ত অস্থির করিলেন । কিন্ত প্রভূ তখন কুলিয়া 

থিয়াছেন । রঃ 

বাচস্পতি ষদিও বারংবার বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, শ্রভূ ভাহ।র 

বাড়ীতে নাই, লোঁকে তবু উহা প্রত্যস্ম করিল না। তাহারা ভাবিল যে, 
বাচম্পতি প্রভূুকে লুকাইরা বাখিয়াছেন। লোকে হতাশ্বাস হইয়াছে, 

তাঁহাদের ক্রোধের বস্ত এক জন প্রয়োজন হইয়!ছে। গ্রাভুর উপর বাগ, 

করিবার অধিকার নাই । ত।ই বাচম্পতিকে সকলে গালি পাড়িতে লাগিল । 

লক্ষ(ধিক লোকে তাহার বাড়ী ঘিরিয়।। তাহার! গালি পাড়িলে তিনি কি 

করিতে পরেন ? লোকে বলিতে লাগিল, বাচস্পতি ঠাকুর ! গ্রভূৃকে ঘরে 

পাইয়া তুমি ক্ৃতার্থ হইয়াঁছ সত্য, কিন্ত আমর] ঘি ভব সাগর পার হইতে 

পারি, তোমার তাহাতে ক্ষতি কি? লেকে বলিতেছে,. (চৈতন্য- 
ভাগবতে )-- 

আমরা তরিতল বা উহার কোন্ ছুঃখ । 

আপনিই মাত্র তরি এই কোন সুখ ॥ 
কেহ বলে স্থজনের এই ধন্ম হয়। | 

সবারে উদ্ধার করে হইর1 সদয় ॥ 

বচ-দতি- সহ! বিপদে পড়িলেন, পড়িয়া কাঁন্দিয়। তখন 'প্রভুকে ড।কিতে 

লাগিলেন । বলিলেন, প্রভূ! অদ্যকাঁর বিপদ হইতে অধমকে উদ্ধার কর। 

ইহ? বলিতে. বলিতে, একজন ব্রাক্ষণ তাহার কর্ণে বলিল যে, প্রভু কুলিয়। 

মাধব দাসের বাড়ী গরিয়াছেন। তখন বাঁচস্পতি অ।নন্দিত হইয়া, বাহিরে 

আসিয়া সকল লোককে বলিলেন হে, প্রভূ কুলিয়। গমন করিয়াছেন, চল 

তোমাদের অবন্রি/সেখানে লইয়॥ যাইব । এই কথা শুনিয়া সকলে তাহার 

কথ গরত্যু করিয়া, তাঁহার সঙ্গে চলিল। | 
সকলে সেখানে আসিয়া দেখেন ইহার মধ্যেই সেখানে লোকারণ্য হই- 

মাছে । যে লোকারণ্য সঙ্গে লইয়। বাঁচস্পতি আসিতেছেন, তাঁহাদের যাবার 
মার পথ নাই। এ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিতেছেন যে, প্রভুর কুলিয়ায় জীবের 
মাকর্ষণ এত প্রকাও ব্যাপার যে উহ একবয়ে বর্ণনার অসাধ্য । 

|] 
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বে।ধ হইল যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক কুলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে । পৃথিবীতে 
কখম এত লোক নাই, ইহা মনে ভাবিয়। অনেকে অনুভব করিতে লাগিলেন 
যে, তেট্সিশকোটি দেবগণ মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া প্রভূকে দর্শন করিতে 
আসিয়াছেন । বুন্দাবন দাস বলিতেছেন মে, গ্রভূ যে স্বয়ং শ্রীভগবান তাহার 

আর কোন প্রমাণ প্রয়োজন করে না, এই লোক সংখ্যা! দেখিলেই বুঝা! 

খ।ইবে। বৃন্দাবন দ।স ঠাকুর বলিতেছেন, এত লোক ইচ্ছ! মত্র একজর করা 

কি মনুযষ্যে পারে ? কে এ সমুদায় লোককে সংবাদ দিলে, কেন এত €ল(কে, 

৭ ছুঃখ, রে।গ ক্রীড়া, বিম্র ধর্্দ, আহার নিদ্রা, সমুদাস পপ্সিত্য।গঞ্করিয। 

ভআপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল ? বৃন্দাবন দস ঠাকুরের মন্তব্য এই 

যে, খিনি এইব্ূপে সব্ব-চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনিই আ্ীকুষ্চ | 

ইহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন এইরূপে লক্ষাধিক লোক দ্বার পরি- 
বেষ্িত হুইয়। গৌড়ের এপারে উপস্থিত হইয়(ছিলেন, তখন পাতসাহ ওপারে 
লেকের কলরব শুনিয়। তথ্য জানিবার নিমিত্ত অক্টালিকায় উঠিলেন। 

সেখান হইতে লে।ক সমুদ্র ও তাহাদের জীবন্ত ভব নৃত্য গীত ও হরিধ্বনি, 
ও নানা আনন্দ স্চক কলরব দেখিয়া শুনিয়া? ভন্ম পইলেন। ভাবিলেন 

বা কেহ বুধ তাহার রাঁজধানি আক্রমণ করিতে আসিয়াছে । কেশব লাল 

বস্থ, খান উপাধি,,তাহার মন্ত্রী । পাতসাঁহ ভয় পাইয় তাহাকে ডাঁকাইলেন। 
কেশব লাল বলিলেন, একজন ভিক্ষুক সন্ধ্যাসী বই নয়। পাতসাহ জিজ্ঞাসা 

করিলেন যে, এই লক্ষ কোটি লোক তাহার সর্জে কেন? কেশব লুলিলেন, 
ভবদাগর পার হইবার জন্য । পাঁতসাঁহু বলিলেন, এই .সন্াসী আম! 

অপেক্ষ। শক্তিধর সন্দেহ নাই, এত লোক সংগ্রহ করি আসার এ সঙ্গতি 
নাই, আর যদি কেহ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা স্বার্থপর হুইয়া তাহাদের 

প্রভুর সেবা করিবে । যিনি বিনা বেতনে, এই লক্ষাধিক লোকের উপর. 

এূপ আধিপত্য করিতে পারেন, ভিনি সামান্য জীব নহেন। . তিনি স্বয়ং 
জ্ীভগবান। অতএব পাতসাহাও বৃন্দাবন দাসের মীমাংসাঁর- স্ুমোদন 
করিলেন। 

এই ষে লক্ষ কোটি লোক আসিতেছে ইহারা প্রায় কেহ ফিরিয়া যাইতেছে। 
না। ইহারা কি করিতেছে-অগ্রে ইহ .শ্রবণ করুন । তাঁহার পরে বৃন্দাবন 
দাস ঠাকুর ও পাতসাভু যে তত্ব কথা বলেন, তাহা বিচার করিব । এই 
সমস্ত কা বন্দাবন দাঁস স্বচক্ষে দর্শন করন নাই বটে, ক্ষিন্ধ' তিনি প্রীবাসের 



২০০ এরূপ আকধণ মনুষ্যের অসাধ্য 

ভাত়-কন্যা-সুত, শ্ীনদীয়।য় তাহার বাড়ী, সুতরাং তাহার এই সমুদ্রায় এক 

প্রকাঁর চক্ষে দেখ! বলা যাইতে পরে । শত শত সাধু লোকে, ধাহাঁর। এই 

ভিড়ে ছিলেন, তাহাদের মুখে শুনিয়া! তিনি ইহার বর্ণন1 করিয়াছেন । যথ!--. 

বাচস্পতি গ্রামেতে যতেক লেক ছিল। 

তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল ॥ রা 
কুলিয়া আকর্ষণ ন।' যায় ব্ণন। 

কেবল বর্ণিতে পারে সহআ বদন ॥ 

ক লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাঙ্বীর জলে । 

সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে ॥ 

খেয়ারির কত ব। হুইল উপাজ্জন। 
কত হাট.বাজার বসায় কত জন ॥ 

সহস্র সহত্ত্র কীর্ভনীয়া সম্প্রদায় । 

স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায় ॥ 

মাধব দাস প্রভূকে পাইয়। বড় সুখী হইয়।ছেন, কিন্তু এই পরম ধন প্রাপ্তির 
সঙ্গে যে বিশদ আছে তাহ। পুর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। বন্যা আদিতেছে, 

প্রথমে লোকে অগ্রাহ্য করে । ধান্য ক্ষেত্রে এক অঙ্কুলি জল আসিয়াছে 
বই নয়, তাহাতে ভয় কি? অদ্ধ দণ্ডের মধ্যে দেখে যে ইট পরিমাণ জল 

হইল। শেষে ধান্য রক্ষ। ত পাছের কথা, নিজের বাড়ী রক্ষা, প্রাণরক্ষা 

বিপদ হুইয়া পড়ে । জন কয়েক সঙ্গী লইয়া প্রভু আইলেন। মাধব দাস 
কৃত কৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিলেন। মাধব দাস ভাবিতেছেন, প্রভু আসিম্স- 

ছেন এ সংবাঁদ তাহার বন্ধু বান্ধবের নিকট পাঠাইতে হইবে । কিন্তু এক 

দণ্ডের মধ্যে সহতআ্র লেক ছুই দণ্ডের মধ্যে লক্ষ লোক হইল । যখন সন্ধ্যা 

হইল তখন মাধব দাস প্রভুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। প্রভুর 
প্রাণের ভ্ম.রেন বলিতেছি। যে ঘরে প্রভুর বাস, সে ঘর আর রক্ষা করিতে 

পারেন্লা? পশ্চাৎ হইতে লোকে এন্ধপ অগ্রবর্তী হইবার নিমিত্ত যত্ত 
করিতেছে যে, প্রভূর বাসগৃহের নিকট খাহাঁরা, তীহাঁরা গৃহের উপর 

পড়িতেছেন, প্রভু যে গৃহে রহিক্পাছেন উহা! রক্ষা করিতে পাঁরেন না, 

দেখিয়। মাধব দাস সন্ধ্যার সময় সহত্র লোক লইস্স! বাঁশ-কাটাইতে লাঁগিলেন। 
এই বাঁশ কার্টাইয়। প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত অতি দৃড় করিয়। ছুর্গ নিম্মীণ করি- 
লেন। গ্রীতে সকলে .দেখে, ছুর্গ চুরমার হইয়া গিয়াছে। 



লেক ভিড় বর্ণনা? ২০৯ 

সহল্স সহজ নৌকা শুনিয়া আইল। 

তথাপি মন্ুষ্যে পার করিতে লারিল ॥ 

€কহ বলে জন প্রতি কাঁহনেক' দিব 1 

মোরে পার করি দেহ শ্রভুকে দছেখিব॥ 

বড় বড় ধনী লেক খত ছিল তায়। 

জন প্রতি তঙ্ক! দিয়) পাল হৈয়া যায় ॥ 

€কেহ কলা গাছ বান্ধি গঙগ। পার হয়| 

কহ ঘট ধরি যায় না করয়ে ভয় ॥ 

আজ ০স খেলার সঙ্গী পড়য়া পকল। 
দেখিতে আইল সঙ্গে আনন্দে বিহ্বল ॥ 

ন্যায়শঞস অধ্যাপক নবদ্ধীপে যত । 

লোক দ্বারে শুনি ছিলা চৈতন্য মহস্থ ॥ 

বাঁল্তদেব সার্বভৌম ন্যার টিকাকার। 

তাঁর মৃত লৈয় তাঁরা করে ব্যব্হার ॥ 

হেন সার্বভৌম শ্রাভু বৈষ্ণব করেলা । 

ষড়ভুজ ঈশ্বর মূর্তি তারে দেখা ইল।। 
পুর্বে দিখিজয়ী গর্বব খণ্ডি নদীমায় । 

লবদ্বীপ লর্ধ্যাদা রাখিলা শৌররায় ॥ 

হেন প্রভু আইলেম কুলিয়া নগরে । 

সব অধ্যাপক চলে প্রভু দেখিবারে ॥ 

কুলিয়া নগন্রে সংঘট্রের অস্ত নাই । 

বাল বৃদ্ধ নর নারী হৈলা এক ঠাই ॥ 
নিশায় মাধব দাস বছু“লোক লঞ্1 । 

ন্বড় বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বান্ধি যাঞা ॥ 

গ্রাতঃকালে বাঁশ গড় সব চুণ হয়। 
লোক ঘট! নিবারিতে কার শক্তি নয় ॥ 

যাহার আসিতেছেদতাহার আর যাইতেছে না, তাহাদের আহার নিদ্রা 

নাই | “তাহারা -কি করিতেছে ? মৃত্য গীত করিতেছে, কখন কান্দি- 
€তছে, কখন হাসিতেছে'খ. ফল কথা, সকলে আনন! ভামিতেছে, তাহাদের 
নৃত্য দেখিলে বোধহয় যে সকলে পরমাঁননে উন্মাদ হইয়াছে । - একপ 

“এর খও-হ৬ 



২৯২ ভক্তি মা! ছেন আক্তএব ছগহান আছেছ। 

শন্ত কোটী জীব, এক বর্বর এক্সপ আশ্রয় লইতে কথন কেন কালে শুনা 
যায় নাই । মনে ভাবুন, এই থে সমুদায় লোক আসিতেছে, ইহাদের মধ্যে 
সহজ সহক্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আছেন । €কোন সাধুর পশ্ভাঙ 

কখন কখন বছ সংখ্যক লোক দেখা যায় বটে, কিন্ত সে স্বার্থের নিমিত্ত, 

কেহ উষধ লইভে, কেহ পুক্স কামনা করিয়া আসিম়্াছের্ন । কেহ হ। 
সাধুর কৃপায় বড়লোক হইবেন, লৌহ্কে সোপা করিতে শিখিবেন, ০সই 

নিমিত্ত তাহার পশ্চ।ৎ পশ্চাৎ ৫বড়াইতেছেন 

কিস্ত শ্রীগৌরাঙগের সঙ্গে এই যে শত কোটী লোক ফিরিতেছেন, ইহা! কি 

নিমিত্ত ? ইহাতে স্বার্থসাধন €লেশ নাই । শ্ভগ্বদ্তত্তি জীবমাত্রের হৃদয়ে 
আছে, কখন জাগ্রত ভাবে, কখন স্ুষুগ্ত ভাবে থাকে । যখন আভগ- 
বস্ধক্তি আছে, তখন শ্রীভগবাঁন আছেন 1 কারণ শ্মভাব কখন নিম্ষল 
কিছু করেন ন1। স্বভাব যখন ভগবস্তক্কতি রূপ ভাব দিয়াছেন, ০সই সঙ্গে 
সঙ্গে অবশ্য তাহার তৃপ্তির রস্ত দিয়াছেন । শ্ীীগৌরাজের আগমনে সেই 
ভগবস্তক্কিটুকু জাগ্রত হইয়াছে । যেমন লোকের পিপাসা হইলে, যেখানে 

জল পাস সেখানে দৌড়াঁর, সেইরূপ লোকের হৃদয়ে . ভক্তিব্ূপ অধি 
প্রাজ্ঘলিত হুওরায়, উহ! নির্বধ(পিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট দৌড়িয়। 
আসিতেছে । 

হুদয়ে এই ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জলিম্ত 'হওয়ায় কুজঝটিক।বূপ : অজ্ঞানতা 
ও নাস্তিকতা নষ্ট হইয়াছে, ও জ্ঞানকপ কুর্যের উদয় হইয়াছে । €কেহ বলেন 

জ্ঞান হইতে ভক্তি, ক্ষেহ বলেন ভক্তি হইতে জ্ঞান । এ অনর্থক বিচারে 

আমার যাইবার প্রক্সোজন নাই । ইহা! বলিলেই. যথেষ্ট হইবে যে,'এখানে 
গঅস্ততঃ ভক্তি হইতে জ্ঞান্র উদয় হইয়াছে । আ্ীগৌরাক্ষের আগমনে ভক্তি 
উদয় হইক্স(ছে, তাহার পরে মনে গুটি কয়েক অতি জাজ্ছল্যমান সিদ্ধান্ত আসি- 

যাছে। _সেজ্ঞান এই ষে, এ জীবন পদ্মপত্রের উপর জলবিন্কুর ন্যাকস, এই 

আছে।এই নাই। আমি বৃথ! কতকবলি সামন্ত বস্তর লেভে মুগ্ধ হইয়া পরম 
ধন ভুলিয়া! আছি । সেই. উভগবানের গ্রীচরণ আশ্রঙ্গ কর! না জীবের পরম 

ধর্ম? তাহ] অমি কই করিলাম? ভাহা না করিয়া আমি কি করিতেছি £ হে 

ভীভগবান 1 এ অধর্মকে কি মনে আছে ? এ অধম তোমাকেত ভুলিক্সণ গিয়াছে, 

তুমি তাই বলিক্ষ! কি আমাকে ভুলিয়। ধাইবে? ছি! আমি এ কি করি- 
ছি, আমি আপনার দোষ তোমার ঘাড়ে দিছি ? সমুনাক় দোষ লা 



শ্ীভগব।নের দীনবেশ। ও 

আমার € তোমা হইতে উৎপন্তি তোমার কাছে খাইব, আমি এখন তোমাকে 

ভুলিয়া নানা! অফল বিষয়ে মত্ত হইয়া নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। 
এই সমুদ£ম মনের ভাব হওয়ায় ভক্তি-সুগ্ধ ব্যক্তি ভাবিতেছেন যে, তাহার 

ম্যায় নির্বোধ ও অপরাধী জীব জগতে নাই। তিনি আপনাকে আপনি 
নষ্ট ককিয়াছেন,--আর করিবেন না। তাহার দিন প্রায় গিয়াছে, তাহার 

আর সময় মাত্র নাই। তাই সেই লোক-কলরবের মাঝে হয় চীৎকার করিয়া, 

কি মনে মনে বলিতেছেন যে, “হে প্রভূ ! আমি অপরাধী, আমার দিন" 

গিক্াছে। এখন তুমি কপাময় দীনজনের বন্ধু আমকে কৃপা কর।” ধনে 

ভাবুন যে, একজন অকুল পাথারে পড়িরা একবার ডুবিতেছে একবার 

ভাসিতেছে, চারিদিকে চাহিয়া দেখে কুল কিনারা নাই, তাহার সাতার দিবার . 
শক্তিও নাই । তখন ঢেই ব্যক্তি ঘোর বিপদে সেই ভবকাগডারীকে উদ্ধীসুখ হইয়! 

ড।কিয়া! বলিতেছে, হে দয়াল-কাগু1রি ! আমি ভুবিয়। মপ্রিলাম, আমাকে চরণ- 

তরী দিয়া আশ্রম দাও। আবার বলিতেছে, “হে দয়াল-কাগারি ! আমার 

নৌকা পাইলেও উঠিবার শক্তি নাই, তুমি আমাকে চুলে ধরিয়া তোমার 
নৌকাক্স উঠাইষপ্রাণ দান কর।” এইরূপে ঘোর বিপদ্দে পড়িয, ডাকিতে 

ডকিতে বেন কর্ণে শুনিতে পাইল ঘে, শ্ীভগবান অভ দিয়া বলিতেছেন, 

“ভয় নাই, এই ঘে আমি আঁসিতেছি । তখন আশার সুধ্ধার হইল, আর সই 

যনে সঙ্গে আনন্দ হইল । | 
নিরাশ হইয়া লেকে আর্তনাদ করিতেছে বটে, কিন্ত এ. নিরাশ ভাব 

ব্ছক্ষণ থাকিতেছে না। দৈন্য..ও আক্মপ্লানি উপস্থিত হইলেই তাহার 

পরে আনন্দ অপনা আপনি উদয় হইতেছে । তখন আপনার ছ্রশ্মতির কথা, 

ভুলিয়! শ্রীভগবানের কপার কথা ভাবিতেছে 1 শা/গোৌরাঙগ দর্শনে সকলের 
শ্তীভগবানের করুণার কথা মনে হইতেছে । জ্ভগবান আমাদের পিতা * 

মাতা, কি বন্ধু, আমর। ভাহার নিজজন। তিনি আমাদের ছন্মতি দেখি 

ছুঃখিত হইয়া, তাহার বংশী পীতাশ্বর দূরে ফেলিয়া দিয়], ডোর কৌপীন্ছ পুরিয়া 
আমাদের মধ্যে জাসিয়াছেন। ভগবান একপ দীন অবস্থায় কেন '্সআষি- 

শাছেন তাহার কারণ এই যে, এবার তাহার সুখের অবতার নয়, হুঃখের আব- 

তার। এব(র তাহার চূড়া বংশী শোভা পাইবে কেন? গাই কৌপীন এরিয়া- . 
ছেনঃ তাই কলোয়। লুইরাছেন, তাই বংশী বাদন ছাড়িয়] হরিধ্নলি : মবলহন্দ 

করিমছেন। সেই হাপ্য কৌভুক কীড়া ছাক্ডির দিয়া রোদন সম্বল করিয়াছেন | 



২০৪ গৌরলীল। ভগবান পাভাইয়াছেন। 

এই অবস্থার সেই “িনি” * আসিয়া অভয় দিতেছেন। বলিতেছেন কিনা, 

ভম্ম কি? এই যে আমি? যয তোমাদের কি করিবে ? যম ত আমারি 

ভুঁত্য £ তোমরা 'অপকাধ করিয়।ছ £ তাহাতে ব্যস্তকি ? আমি তাহার সহজ 

উপায় বলিক্পা দ্রিতেছি । মুখে ক্ষণ বল, আর সমুদয় অপরাধ নষ্ট হুইয়) 
যাইবে । দেখ, তোমর! ছুর্বল, সাধন ভজন করিতে পাঁরিব! না * তাই 
আমি তোমাদের সুবিধার নিমিত্ত হরিনাম. লইয়া আসিয়াছি। ইহা সুখে 

বল, আর জগতে বিলাও, সমন্ত অপরাধ মোচন ভুইয়া অস্তিমে আমাকে 
পাইবে ।, 

ধাহার। শ্রীভগবানের দয়ার সাগরে ডুবিয়াছেন, তাহার! ভাবিভেছেন যে, 

স্বয়ং সেই পু্ব্রহ্ম সনাতন তাহাদিগকে গোলোকধামে লইবার নিমিত্ত আসিয়া- 
ছেন, আপিম্াা তাহাদের সম্মূথে সন্গ্যাসীর ব্দপ ধকিস্স। দাড়া ইয়া আছেন । ইহাতে 

তাহাদের ভয় গিয়াছে, আশা আসিয়াছে ! ইহাতে ছুঃখ গিয়াছে, আনন্দ 

আসিয়াছে । তাই লোকের মনের ভাব কিন্ধপ হুইয়াছে, না, যে ভাবে প্রতু 

স্বয়ৎ রথের সময় জগন্ন।থের অগ্রে দীড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া! তাল ঠুকিয়া- 

ছিলেন? লোকে মনে ভাবিভেছেন, আর ভপ্ন কি? এক জন আহলাদে 

গল্য়া পড়িয়া! আর এক জনকে বলিতেছেন, “বড়ই আনন্দ 1» সহস্র সহজ 

সম্প্রদায় হইয়াছে, আর সেইরূপে লক্ষ লোকে ছুই বাহু তুলিয়া, “ সার ভর 

নাই ** « পেয়েছি ৮ “তারে পেয়েছি ৮ এইভাবে বিভোর হুইয়। নৃত্য, 

করিতেছেন, 
পাঁঠক মহাশকস, আপনি একবার গৌরলীলার আমুল চিন্তা করিয়া! দেখিলে 

ইহা স্পষ্ট বুঝিবেন যে, এই গৌরলীল! কাওটি ঘে দৈবাৎ্ হইক্নাছে, 
তাহা হইতে পারে না। একটু স্থির হইক়+ বিচার করিলে বুঝিবেন, এই 

“লীলাখেলাটি শ্রীভগবান স্বন্নং পাতাইয়াছেন। আপন আপনি এক্প হস 
নাই। এ.দেশে ব্রাঙ্গণ তিন শ্ররণীভুক্ত, যথ!, বৈদিক, বারেন্দ্র ও বাড়ী, 

প্রা য় বৈদিক, নিতাই বাড়ী, অদ্বৈত বারেন্দ্র। হে পাঠক ! এইক্প 
আপনি আগা' গোঁড়া দেখিবেন যে, এই লীলাঁটি সেই সর্বশক্তিমান পাত।- 

ইয়া আপনি ইহা চ।লাইয়াছেন। ্ 

বর্দি এই €গীরলীলা মনে বিচ।র করিয়া আপনি বুখিতে পারেন, যে, 

ই খেলাটি প্রীভগবান অস্তরালে থাকিয়া পাতা ইক. আপনি থেলিক্মাছেন, 
ভব ইহা বছিবেন যে, এই খেলা দ্বারা শ্ীভগবান জীবকে এই শিক্ষা! দিয়া- 



জীবের উপায়ক্ীন অবস্থা । ২০ 

ছেন, কি না (১) ্ীভগবান আছেন, (২) শরকালও১ আছে (৩) আভগ- 

বানের প্রিয় জীব ও জীবের প্রি শ্রীভগবান ।. 

এখন শ্রীভগবান আছেন ইহা স্ক্টি প্রক্রিয়া দ্বারা অনুভব করা যায় । 
এই সংসার দেখিলে আপনা আপনি মনে উদ্দয় হয় যে, একজন সর্ববশত্তি- 

মাঁন শ্রষ্টী আছেন। কিন্তু তিনি কিন্প প্রকৃতির বস্ত ইহা! গোপন রাখিয়া 

আশীরসিকশেখর জীবকে বড় ধান্ধার় ফেলিক়্াছেন । তিনি দয়াময় তাহার 

সন্দেহ নাই। কারণ মাতৃহৃদয়ে ছুপ্ধ দিয়াছেন। কিন্তু এইন্প বিচারে 
ইহাও বল। যাইতে পারে যে, তিনি নিষ্ঠ,র, নতুব! সর্পের বিষ কেন দিলেন % 
আবার রসিকশেখর মনুষ্যকে আর এক ধান্ধায় ফেলিক্া রাখিক্সাছেন। 

তাহারা মরিলে কি থাকিবে ? যদি থাকে, তবে কিরূপে £ আর এক ধাঁন্ধা! এই 

যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ ? এইনব্প ধান্ধায় পড়িয়1 জীব 

নিরাশ সাগরে ভাঁসিতেছিল । মহন্মদকে মুসলমানগণ ..“ব্িস্ুল” বলেন, 

অর্থাৎ তিনি জ্ভগবানের নিকট হইতে জীবের নিমিত্ত সন্বাদ আনিয়াছেন। 

সেইরূপ িশু :”সুসমাচার” আনিয়াছেন, ইহা খুষ্টীয়ানগণ বলেন। ঠিক 
সেইরূপ, কুলিয়ার অনস্ত কোটি লোক, শ্রীগৌরাঙগ স্থধূ সৃসমাচার আনিয়া- 
ছেন , তাহ! নয়, তাহাদের নিমিত্ত আরো কিছু আনিয়্াছেন বলিস! আনন্দে 

নৃত্য করিতেছে । ই | 

মহম্্দ মুসলমাঁনগণের নিমিত্ত সংবাদ -আনিলেন যে, জ্রীভগবান 

আছেন, জীবগণ মরিয়াও বাচিবে, ও যাহার শ্রীভগবানের আজ্ঞা প।লন 

করে, তাহারা স্থথে ও যাহার! অপালন করে তাহাত্া হঃখে থাকবে । মহম্মদ 

যে সংবাদ আনিয়াছেন ইহা! কাজ্পনিক নহে। ইহ বিশ্বাস করিয়া, যে সমন্ড জীব 
নিরাশ সাগরে ভাসিতেছিল, তাহারা কুল, পাইল, পাইযস) আনন্দে উন্মত্ত হইল । 

জীব মাঁত্রে অকুল পাথান্সে ভাদিতেছে। কিন্তু স্রীভগবানের এপ মানস] 
যে, তাহারা তাহাদের নিজের ছুঃখ অনুভব করিতে পারে না। ঘাহার শ্বাস 

রোগ আছে, ভাহার ক্রমে ক্রমে বোধ হইবে, যে তাহার পীড়া জনিত বিশেষ 
কষ্ট নাই। কিন্ত তাহার শ্বাস আরাম ছইলে তখন সে খুঁঝিতে পীরে যে, 
সে এ যাবৎ বড় ছুঃখে কাল কাটাইতে ছিল। 'সেইনপ মনুষ্য হাসিস্সা বেড়া- 

ইয়া ছবড়াইতেছে, ঘেন তাহার কোন্ ছঃখ লাই 1; তাহার যে, যে কোঁন 
মুহূর্তে সর্বনাশ হইতে পারে, তাঁহ! তাহার বোধও নাই । থে. কেুন-ভীন্বের 
€ষ কোন মুহর্তভে দ্বাঝিদ্র্য, অপমান, .লীড়া, ও শোঁক হইতে পারে। কিন্ত 



২০৬ অবতারগণ কি শিক্ষা দিলেন । 

লোকে মায়ায় দুগ্ধ হইস্সা, যেনতাহার কোন ছঃখ কি চিন্তার বিষগ্গ নাই, এই 
দ্ধপে জগতে বিচরণ করিতেছে । তবু তাহার অস্তরের অতি গুহ্য স্থ!নে 

হা হুতাশনধপ হছুঃখের লহঙ্গী সর্বদা অনেক সময় তাহার অজ্ঞাতসারে চলি- 

তেছে। এই অবস্থায় ঘদ্দি তাঁহার বিশ্বাস হয় যে, সে মরিবে না, মরিলেও 
বাচিবে, ও তাহার অতি শক্তসম্পন্ধ একজন পরম সুহৃদ আছেন, যিনি 'তাহার 

সমুদায় দুঃখ মোচন, ও সমুদ্বান্গ আশা পুরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্তঃ তখন তাহার 

পুর্র্বকার উপায়হীন অবস্থা শধ্যের ন্থায় হৃদয়ে প্রকাশ পায়। ইহ!তে, সে ব্যক্তি 

অকুলে ছিল এখন কুল পাইয়াছেঃ এই আনন্দে উন্মাদ হয়। 

সেইরূপ বিশুপ্রীষ্ট “স্থসমচার»৮ আনিলেন, তাহার গণ প্ররূপ আহ্লাদে 
মাতোয়ারা হইল । এই সমস্ত লোক “রসুল” অর্থাৎ শ্রীভগবানের দূতের 

নিকট সুসমাচার পাইক্সা উহা ঘোষণ। করিবার নিমিত্ত জয় পতাঁক1 উঠাইয়া, 

দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিল । তাহারা ভক্তিতে গদগদ বলিয়া, অন্ত জীব 

গণকে সুগ্ধ করিতে শক্তি পাইল । তাহাদের আনন্দ ও বিশ্বাস দেখিয়া, তে 
সমস্ত জীব্গগ অকুলে ভাসিতে ছিলেন, পালে পালে আসিয়া, তাহাদের 

আয় লইতে লাগিলেন । ূ 

.. মনুষ্য হৃদয়ে ভগব্ কপার সহিত গুটি কয়েক শক্র প্রবেশ করে, যথা 

দৃম্ত ও অহঙ্কার । ও্মতী শ্রীকক্ণের অদ্ধাঙ্গী। তিনি পরম পুরুষের ক্কন্ষে চড়িতে 

'গিয়াছিলেন । অতএব সামান্য জীবের কথা কি? মুসলমান ও শ্রীষ্টারন ক্রপা 
পাইক্সা ভাঁবিলেন যে, তাহারা শ্রাভগবানের শ্রিয় পুত্র, নতুবা”তিনি তাহাদের 

নিকট কুসমাচাক্ধ কেন পাঠাইবেন ? তাহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ 
পাইয়াছেন, অতএব তাহাদের কথ! যাহারা লা শুনে তাহারা শ্রীভগবাদের 

বিদ্রোহী । অতএব তাহাদিগকে ব্ধ করিলে পাপ ত নাই, বরং জ্রীভগবানকে 

ভুষ্ট করা হইবে। তাহারা ইহা ভাবিলেন না যে, ষদ্দি ্রাভগবান কোন 
রন্থুল পাঠান, তবে তিনি সকল স্কাীনেই পাঠাইবেন, কারণ সকলেই তাঁহার 

সন্তান, আর তিনি অতি মহাঁশয়। : 

যে আনন্দে মুসলমানগণ দিগধিদিগ জ্ঞানশৃন্ত হইয়া সমস্ত জগত ওলউ 

প্লট করেন, কুলিয়ায় উপস্থিত জীবণণের সেই জাতীক্ষ আনন্দ উপস্থিত 

হইজ্াছে। তবে এই আনন্দে মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন, বৈষ্ণবগণ জীব 
মাত্রকে আদঙ্গন করিতে লাগিলেন । এই: কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণ প্রস্ুল”, 

পাইয়াছেন, ইনি'ও গোলোক হইতে স্দস্যাচার-এ্ননিকাছেন। সে জুলমাচ(র 



পৃতিনে” স্বয়ং অসিয়াছেন । ২০৭ 

এই বৰ, শ্ীভগবাঁন আছেন, তোমরাও চিরদিল থাকিবে, আর ভিনি মন্য্যের 

সহিত মিলিত হইবার নিমিস্ত নরলীল। 'ও নরের স্তাঁয় আচার. ব্যবহার করিয়া! 
এাকেন। উ্ীোরাঙহ্গ বে জ্রসনাচার আনিলেন, তাহ ও লোকে বিশ্বাস করিল । 

অধিকন্থ তিনি আসিয়া শ্রীভগবানের প্রকৃতি বড় মধুর বলির পরিচক্ম দিলেন । 

মহম্মদ ঈশ্বরের যেরূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে লোকে ইহাই বুঝিলেন বে, 
ভগবান ভয়ঙ্কর হইয়! সিংহাসনে বসিয়া জীবগণের প।প পুণ্যের বিচার করিয়া 

থাকেন । শ্গৌবাঙ্গ যেব্ধপ শ্রীভগবানের পরিচয় দিলেন, তাহ।তে বুঝ? গেল যে, 
শ্ীভগবান অতি সুন্দর নবীন পুরুষ, রসিক চুড়ামণি, বংশীধারীও নৃত্যক।রী । 

শাগোর।ঙ্গ জীবগণকে অধিকন্ত বুঝ।ইয়া দিলেন যে শ্রীভগবান অতি 
প্রেমময় । যথা পদ্-- 

ঃ “জানি জানি তাঁর মন জানি। 

প্রেমে গড় তনু খানি । 

আর, চিরদিন সে ভালবাসে কাঙ্গালিনী ॥»” 

কাজেই মুসলমানগণ তরবারি ধর্িলেন । টবষ্গবগণ জীবগণকে আলিঙ্গন 
ও নুত্য করিতে লাগিলেন। 

আবার দেখুন যিশু স্ুসমাচার আনিলেন যে, শ্রীভগবান আছেন । 
শ্ীগৌরাক্গ অবতানে জানা গেল বে, তিনি এবাব্র কাহাকে প্রেরণ করেন নাই, 
স্বয়ং আসিয়ছেন । স্তরাং কুলিয়াঁব।লীগণের আনন্দের আর সীমা নাই। 

তাহাত্বা অকুলে ভাসিতেছিলেন, এখন কুল পাইলেন । লেকের আনন্দের 
কারণ একটি উদাহরণ দ্বার) বলিব। এক জন নিগড়ে আবদ্ধ আছেন, তাহার 

অখশ।র লেশ মাত্র নাই। এইবন্দপ তিনি রজনী আসিলে কখন দিন হইবে 
ভাবেন, আবার দিন আনিলে কখন রজনী অ।সিবে ভাবেন। এখন“ তিনি হঠাৎ 

শুনিলেন যে, তাহরি বন্ধন কিছু নয়, তাহার পিতা ষিনি তিনি রাজরাজেশ্বর, 
তাহাকে বিশেষ কোন কার্য উপলক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিক়্াছেন, 

তিনি যুবরাজ, তাঁহার পিতার সমস্ত ধনের অধিকারী | --ওসই রা'জপুত্রের 
অবস্থা একবার মনে অস্থৃভব করুন, তাহা হইলে কুলিয়াক্স উপস্থিত 'জীবগণের 
আনন্দের কতক পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন । পাঠকের মধ্যে অনেকে হক্গত, 

বুঝি€বন না যে, জীবগণ কেন অকুলে ভাসিতেছে % যাহার উপস্থিত কোন 

বলবৎ ছুঃখ নাই: তিন্নি ভাবিতে পারেন বে, “কই, অ।মি ত ৫বশ' স্থাবে আঁছিিদল 

হুম্সত তিনি বড় জ্ঞানী, মনে. ভাবেন তিনি. শান্ত, বড়.বেশ আছেন। কিন্ত 
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তিনি যে বেশ আছেন এই জ্ঞানই তাহার পতনের 'মূল। যে তাহার জ্ঞান 
হইবে তিনি বেশ নাই, অমনি ভীাহার উদ্নভি আরম্ভ হইবে। 

তিনি বেশ নাই তাহার প্রমাণ দিতেছি। আমি কেন দিব, তিনি নিজেই 
তীহ।র রোগ, শোক, ও অন্তান্তক তাপের সময় জনিবেন যে তিনি বেশ নাই। 
যে ব্যক্তির ঘোর বিস্লেগ হইয়াছে, কি হঠাৎ দারিদ্র চাপিয়াছে, কি কারাগারে 
তয় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সেই সময় বুঝিতে পারিবেন, তিনি বেশ নাই" 
তিনি যদি একটু ভাঁবিয়! দেখেন যে, তাহার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, এই আছেন 
মুছত্ত পরে তিনি যাহ! আছেন তাহ।র কিছুই: না থাকিতে পাবেন, তখন তিনি 
বুঝিবেন যে, তিনি বেশ নাই, বরং দিব নিশি অকুল পাথারে ভাসিতেছেন ॥ 

“আমি তেশ আছি””, “আমি শান্ত অতএব অন্যাপেক্ষা অনেক উন্নতি 

করিক্াাছি”/, ইহ] মনে গৌরব করিও ন]। ইহা তোমার গৌরবের. কথা নয়। 
ঘখন ভূমি জানিবে বে, তুমি ভ্রিতাপে জর্জরীভূত, আর সেই হুঃখ ভাবিজ। 
তোমার নয়নে জল অ'সিষে, তখনি জানিবে তোমার জ্ঞানের অস্কুর হইয়াছে । 
কুলিয়।য় উপস্থিত জীবগণ ভাবিতেছেন কি না | 

“সম্মুথে দাড়ায়ে আছেন পুর্ণব্রহ্গ সনাতন |" 

গোলোক ধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত পাবন ॥”” 
কাজেই উন্মাদ হইয়া এই অসংখ্য লোক নৃত্য করিতেছেন । 

এদিকে বাচস্পতি আসিয়া লোকের ভিড়ে আর প্রহৃর নিকট যাইতে 

পারেন না। কিন্তু অন্তর্ধ্যামী প্রভু তাহার আগমন ও হুঃখ জানিলেন। 
জানিক্সা লেকি পাঠাইয়া ভাহাঁকে নিকটে ডাকাইরা আনিলেন। তখন বাচ- 

স্পতি আশিয়া প্লেকবন্ধে (এই শ্লোকগুলি তল্লাস করিক্া পই নাই) প্রভুকে: 
এই স্তুতি করিলেন, যথা প্রথম শ্লোকের বৃন্দাবন দাসের ব্যাখ্যা_ 

সংসার উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য রূপে । 

তারিলেন ঘতেক পতিত ভব কুপে ॥ 

২.*গই গৌরনুন্দর কপ সমুদ্রের প্রায়। 
বাচদ্পতি বলিলেন, প্রভু,! তুমি চির দিন স্বেচ্ছাময়, কুলিয়ায় আসিবে 

ইচ্ছ! হইল আসিলে, কিন্তু তোমার দাস এই ত্রাহ্গণ মারা যায়। আছি 
তোমাকে লুকাইদ্সা রাখিয়াঁছি, এই ভাবিয়া লোকে আমার ঘর দ্বার ভাঙ্গি- 
ভিত: 'লাপনি একবার বাহির হউন। 



'াপরাঁব ভগ্ন । 1 ই 

শ্রাভূ ছাস্ত কৰিয়। স্বীকার করিলেন। ফল কথা প্রভূ অবশ্য বাহির হইবেন, 
তবে কখন বাহির হুওয়! কর্তব্য-তাহা তিনি আম্াপেক্ষা ভাল জানেন এই 
কথা হইতে হইন্তে পণ্ডিত দেবানন্দ আইলেন। ইহার কথা পুর্বে বলিয়াছি। 
ইনি পর্ব প্রকারে বিশেষতঃ ভাগবতে অদ্থিতীয় পশ্ডিত। অতি সচ্চরিত্র 
ও মহাজ্ঞানী, ভক্তি মানিতেন না, জুতবাং প্রতৃর আশ্রষ্ম লগ্ষেন নাই । ভ্ভাগ্য- 
বশে বক্রেশখ্বর তাহার আলযে কিছু দিন রহিয়াছিলেন। বক্রেশ্বরের নত 
দেখিয়া দেঘাননোর ভক্তির উদগ্স. হয়। এখন কুলিয়া আসিয়া, পুর্ষ্বে শ্রীবাসের 
নিকট অপরাধ মনে করিয়1, ভয়ে ভয়ে দূরে দৃদ্ধে আছেন ॥ 

অন্তর্যামী প্রভূ তাহাকেও নিকটে আকাইয়! আনিলেন। তখন কি 
অপুর আলাপ হইল, মনে কাঁরলে শরীর আনন্দে টল মল কিয়! উঠে। প্রভু 

বলিলেন, “দেবনন্দ ! তোমার সমুদায় অপরাধ ভঞ্জন হইল।” অমনি দেবানন্দ 
চরণে পড়িয়া বলিলেন, “প্রভু ! আপনার বরে আমার সুখ হইল না। আপনি 
বর দ্বিউন যে, যে কেহ অপরাধী হইয়া. এই কুলিয়। আসিয়া ' আপনার নিকট 

অপরাধ তগ্জনের প্রার্থনা করিবে, আপনি তাহারই অপরাধ ভর্জন করিবেন ।» 
প্রভু বলিলেন, তথাস্ব। এই কুলিয়ায় এইরূপে জপরাধ ভঞ্জন পাটের স্থষ্টি হইল । 
সেখানে সেই অবধি লোকে অপরাধ ভঞ্জনের নিমিত্ত যাইয়া থাকেন । ধাহঃবা। 
ভগবন্তক্ত তাহার সহজেই বয়াময়, ভীহারা চিরদিনই জীবের ছঃখে ব্যখিত ॥. 

ব্বাহিরে কোটি কোটি লোকে কলরব করিতেছে । সহন্ত্র সহস্র সম্প্রদায় 
হইয়াছে, তাহারা নৃত্যণীত করিতেছে । লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধবনি স্বঙ্গরিতেছে ॥ 
চকিতের মধ্যে কত শত সহস্র দোকান পিয়া গিয়াছে । যাহার যেকপ 
প্রতি তিনি সেইক্ধপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দোকানে 

নানাধিধ দ্রব্য ক্রয় করা হইতেছে, কিছু প্রভুর জন্য, কিছু বিতরণের জন্য ॥ 
কেহ মিষ্টান্ন কিনিক। হরিধ্বনি করিয়া, ছড়াইয়া দিতেছেন, আর লোর্কে- 

ছড়াছড়ি করিয়া! উহ! কুড়াইতেছে । কেহ বসিক্সা কাক্চালী খাওযশইতেছেন । 
কেহ কম্বল ও বস্ত্র টিনিয়া বিতরণ করিতেছেল । কেহ আপন মলে নৃত্য 
কন্সিতেছেন। কেহ ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। কেহ কবল প্রণাম 

কি কোলাকুণি করিম, কেহ পদধুলি লি বেড়াইতেছেন। কেহ বমিয় 
কেবল সব্ধাঙ্গে ধুলা মাখিতেছেন । . ..... 

রুলিস়ায় প্রভাস যজ্ঞ কআারস্ত হুল! | 
এখানে গুরুজন, বয্স্য, শিষ্য, .কুটুম্ব, প্রতিবেশী, নিজন, ভক্ত, 
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সঞ্লের মহিত প্রভু মিলিত, হইলেন। শ্রভু প্রা জন্মাবধিই শ্রীনবদ্ধীপে 

বিখ্যাত । তাহার আকৃতি প্রক্কৃতি ভন্যন্ত মন্ুয্যের ম্যায় ছিল না। সুতরাং 

শিশু বেলায় যে তাহাকে দেখিত, তাহারই মনে এই প্রশ্ন উদয় হইত থে, 

এটী নরণিশু লা দেবশিশু? নিমাই যত বড় হইতে লাগিলেন, ততই 

লেকের নিকট পরিচিত ও সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

কি শক্র কি মিত্র সকলেরই মনের এই ভাব যে, এই ধে বস্তটী, ইনি কে 
একজন হইবেন। এমন কি একটি প্রবাদ ছিল যে, গোড়ে ব্রাহ্ণ রাজ! 
হইবেন। ইহ! উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেন যে, সেই ব্রাঙ্গণটী এই জগ- 

ন্নাথেক পুভ্্র। শ্রীগৌরাক্গের সহিত ধদি কাহার কোন কথ। হইত তাহা লইয়া 

আলোচনা হইত। সে কথাটা সে গোঠীতে ব্াঁহ্য়া যাইত । এরূপ কথার 

মধ্যে অনেক গুলি অদ্যাপিও রহিয়া গিয়াছে । এমন অনেক সময় হইয়াছে 
যে, গ্রান্থকারের কাহার সহিত কথা হইতেছে, এমন সময় শ্রীগৌরাজের কথা 

উঠিল। অমনি ঘেই ব্যক্তি বলিয়। উঠিল যে, এই যে শ্রীগৌরাঞ্গ প্রভু, ইহার 
আমাদের গোষ্ঠীর প্রতি বড় করুণা ছিল। কারণ ইনি আমাদের বাড়ীতে 

বনিয়াছিলেন, কি গোষ্ঠীর কোন এক জনকে এই কথ! বলিয়াছিলেন। 
নিমাই যখন পাঠাভ্যাস করিতে আর্ত কবিলেন, তখন তাহার সমাধ্যায়ীগণ 
সকলেই বুঝিলেন ষে, তাহার সহিত কাহার কে।ন রকম পাল! পাল্লি চলিবে 
না । তখনকার সময় ছাত্রদিগের মধ্যে সব্ব প্রধন দ্িধীতী গ্রন্থকার 

রঘুনাথ।* লুন।থের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর বাল্যকালের প্রীতি ও বচসা 
সম্বন্ধে আমি প্রভুর. বাল্যলীল! বর্ণন $কা।লে আভাস দিয়াছি। এই সম্বন্ধে 
নৈয়াপ্সিকদিগের মধ্যে একটি কথ! চলিয়া .আসিতেছে, এবং ইহা আমরা 

পণ্ডিত শীল মহেশ চন্দ্র হ্যায়রত্ব মহাশয়ের সুখে শুনিয়াছি। যথ। শ্রীগৌবা- 
' জের সহিত আররঘুনাথের তর্ক চলিতেছে । তে কখন, না যখন প্রভু কিছু- 

(কাল ন্তাক্ষ-প্|ঠ করিতেছিলেন। সামান্ত লক্ষণা সম্বন্ধে রঘুনাথের মুখে 
অন্যায়, তর্ক শুনিয়! গ্রভু বিদ্রপ করিয়া! রঘুনাথকে এই শ্লোক বলিলেন,_- 

বক্ষোজপানকৃৎ কাল সংশয় জাগ্রতি স্কটম,। 

সামান্ত লক্ষণ কস্যাঁদকম্মাদবলুপ্যতে ॥ . রি 

»«..-বলা, বাহুল্য যে এই তর্কে রঘুনাথের অন্তায়। এইন্ধপে প্রভু তাহার 
জন্ম বধি নবন্থীপবাসীগণে কুত্তা কর্ষণ করিয়া আ'সিয়াছেন। যদিচ পণ্ডিত- 

. শ্রপের. মধ্যে অনেকে. সাহার দ্বেষ' করিত, কিন্তু তবু'যে তিনি শ্রীনবন্ধীপের 
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কি ভারতবর্ষের কি ফঁপিকাঁলের গৌরব শ্বব্ূপ, ইহ! সকলেই স্বীকার করি: 

তেন। তাহার পর প্রভূ সন্গ্যাস লইয়া গপ্রমন করিলে তাহার প্রতি বিপক্ষ- 

দিগের আত দ্বেষ রহিল না । এমন কি, একপণ্ড ঘটন। হইয়াছিল ষে, 

প্রাভূ সন্য।সী হইলে, তাহাকে ধিনি বত খ।নি দ্বেষ করিতেন, তিনি ততখানি 

কার্দিয়।ছিলেন। কাজেই প্রভু যখন কুলিয়ায় গমন করিলেন, তখন শ্রীনব- 

দ্বীপে আর কেহই বরহিলেন না, সকলেই গুভুকে দশন করিতে গমন করি- 

লেন। এখানে প্রভু সপ্ত দিবস রহিলেন, থাকিস] সকলের মনোবাঞ্? পুর্ণ 

করিলেন । এই সপ্ত দিবানিশি ,গ্রভূর সহিত এই কোটি লোকে কেবল 
নৃত্য করিয়া যাপন করিলেন 1 প্রভূ এই সহজ সহস সম্প্রদায়ে নৃত্য 

করিলেন সকলেই বোধ করিলেন যে প্রভূ তাহ।কে বিশেষ সমাদর কৰি- 

লেন, বিশেষ কৃপা দেখাইলেন। 

জীনবদ্বীপ প্রায় শুন্য, সকলে এপারে, ওপারে সারি দিয়া লক্ষ লক্ষ ্র- 

লে।ক দীড়াইয়। জাছেন। তাহ।র। এপ।রে কোটা লোকের নৃত্য দেখিতে" 

ছেন, কলরব শুনিতেছেন। সুতরাং মধ্যস্থানে একটি নদী থাক।য় তাহাদের 

বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতেছে না। এপারে লোকের যেনধপ আনন্দ, 'ওপারেও 

স্রীলোকের (সেইব্ধপ আনন্দ। অবশ্য এই স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভুর বড় 
ঘনিষ্ট দুইজন আছেন । যখ। শিচী ও বিকু্রিনা | সেখানে গঙ্গা বেগ 

পরিসর তাহাতে ওপারের লোকে এপ্রারের লোকের সমুদ।য় কাও সচ্ছন্দে 

দেখিতে পারেন। এমন কি, একটু ঠাউরিয়া দেখিলে এপঠের লোক 
অপর পারের লোক চিনিতে পারেন। - অন্যের সঙ্গে প্রভুর একটু বিশেষ 

ছিল। লক্ষ লোকেঁর মাঝে দাড়াইলেও সকলের মন্তকের এক বিঘান্ত এ মাণ 
উপরে প্রন্থুর মস্তক দেখা যাইত । জীবের দর্শন সুলভের নিমিত্ত প্রভু 
এইরূপ দেহ ধারণ করেন যে প্রকৃতই তাহার অঙ্গ, মহাপুরুষের যে সাড়ে 
চারি হস্ত দীর্ঘে, ত।হাই ছিল । সুতরাং লক্ষ লোকের মাঝে. প্রভু ঈাড়াইয়। 
থাকিলে, তবু, দুর, হইতে তাহাকে বেশ দেখা যাইত। শ্রীশচী শ-্বিষু- 
প্রিয়া ওপার হইতে প্রভৃূকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন। গভু এই কুলিয়ায় 

নিজজুনের নিকট জনমের মত বিদায় লইলেন। 

০০০০০ 
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' এখন শরীক বাঁ কো, শ্রীমতী রাধা বা কোথা ? জীবের ভাগ্যক্রমে 
প্ীগৌরাঙ্গ আমাদের অনেক নিকটে । অতএব হে প|ঠক মহ।শর ! আঙ্ন 
এই যে ভাবেলাস রস, ইহ। দ্বার। আমরা শ্রীভগকান গৌরচন্দ্রকে সেবা! করি । 
তিনি এখন. নদীয়। আপিয়াছেন, তিনি ঘরের ধন ঘরে আপির়াছেন, শচীর 
ছুল(ল, বিকুপ্রিক্ষার বল্পভ, শচীবিষুণপ্রিরার নয়নগে।চর হইয়।ছেন । শ্রর্গৌরাঙগ- 
চন্দ্রকে অবহেলা করিও ন্ব। যদি তুমি তাহাকে প্রাণের প্রাণ বলিতে 
পার, তবু তোমাকে বলিতে হইবে থে, ভিনি শ্রীবৃন্দাবনের সংবাদ আনিয়া জীব- 
গণকে'আশ্বস্থ, আর তাহাদিগকে গোলোকে লইয়া যাইব।র নিমিত্ত সন্যাস রূপ 
কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দেখ মহাক্মদের নিমিত্ত মুসলমানগণ, 
যীশুর নিমিত্ত শ্রীষ্টিয়ানগণ কি ন। করিতেছেন ? শ্রীগৌবাঙ্গ তাহাদের কোন 

ংশে ন্যন নহেন, তাহা অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে । আর ইহাও 

স্বীকার করিতে . হইবে যে, ত্রজের নিগুঢ় রস পুর্বে জীবে “অনর্থিত” 
ছিল । অতএব হে পাঠক মহাশয়, যদি আপনি জ্ীগৌরাঙ্গকে পুণব্রহ্ষ 
বলিয়। বিশ্বান করিতে ন1 পারেন, তবু তিনি অবতারের শিরোমণি, এ কথ! 

বলিতেই হইবে । সেই আমাদের গ্রীগৌরাক্গ এখন আমাদের নদীয়].আসিয়া- 

ছেন, আন্ন..সকলে তাহাকে অভ্যর্থন। ও সেবা. করি । শ্রগৌরাঙ্গকে 
নাগর স্থাপিত করিয়া মহাজন কৃত ভাবোল্লাসের কয়েকটি পদ পাই- 
আছি ।, কিন্ত একটীও পুর্ণ কি ভাল অবস্থায় পাইলাম না । অতএব 

মহাজনগণের দ্রব্য লইয়া আমি যোজনা করিয়া এই নিন্পের ভাবোল্লাসের 
মাঁলাটা প্রস্তুত করিলাম । ৃ 

দশমী দিবস ও প্রভু দেশাভিমুখে শুভাগমন করিবেন তাহ! শী ও বিস্াপ্রয়। 
জানেন। বিষুপ্রিয়। দিন গণিতেছেন। তাহার বল্লভ: যে সন্গ্যাসী তাহ! 
মধ্যে মধ্যে অবশ্য তিনি ভুলিয়া বান। তাহার মনের স্বাভাবিক এই ভাব 
যে পতি প্রবাসে গিযাছেন, এখন. গৃহে আসিতেছেন। দেই ভাবের কথ। সখীর 
সহিত বলেন? মনের যত সখ হুংখ তাহাকে উঘারিয়া বলিয়া আপনার মনকে 
শাস্ত করেন | তাহার প্রিরনথি কাঞ্চনাকে বলিতেছেন, সথি ! 

কি লাগি বল না, . আনন্দ ধরে না, 

অঙ্গ কাপে থর খর । | 

চ019দিকে সখি, ভ চিহ্ন দেখি, 

“বুঝি এস টি ॥ 



বিষুশ্য়া। | ২৯৫ 

গিনায় ফ্লাড়াবেন হবি । ক্রু ॥ 
(নিব, ত্রত ঘবে থাব, 

এুঝুনু রব করি ॥ 

খোঁমট। 

ঘরে লুকাইঠ্া, শীঘুথে চাহিয়।, 

দেখিব পরাণ ভরি । 

দেখিবরে মোরে, উকি বারে বারে, 

মারিবেন গৌরহরি ॥ 

শযরূনে নয়ন, হইলে মিলন, 

বল কি করিব সথি | 

বলরাম বলে, হুইবে তা হলে, 

লজ্জায় নমিত মুখী ॥ 

প্রভু বাচস্পতি-গুহে আইলেন, শচী বিকুপ্রিয়। সংবাদ পাইলেন। কিন্ত 
যাইবার আজ্ঞা নাই, সময়ও পাইলেন না, যাইতে পারিলেন না। প্রভু কুলিয়! 
আইলেন, মধ্যে একটা নদী । সন্যাসীর একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। 
প্রভু হঠাৎ স্বদলে নবদ্বীপ আইলেন, অমনি ঘোষণা পড়িক্না গেল। লক্ষ লক্ষ 
লোক প্রভুর সহিত চলিলেন, স্ত্রীলোকগণ ছাঁদে উঠিলেন। শ্রভূু আপনার 

ঘ(টে উঠিলেন,_-তাহার সন্তরণের, বিকালে ও সন্ধ্যায় বসিবার, বয়স্যগণ সহিত 
হাস্য কৌতুক ও বিদ্যাযুদ্ধ করিবার স্থান। প্রভুর পায়ে খড়ম, ধীরে ধীর্খশ 
নদীর গর্ভ হইতে তীরে উঠিলেন। শুক্লাণ্থর আব্ষিম্া! প্রণাম করিলেন। প্রভু 
নিজ পরিচিত যত বৃক্ষ লতা ঘর দেখিতে দেখিতে চলিলেন, ক্রমে নিজগৃহ্থে 

আসিলেন, আসিয়। গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন,_-সেখানে, না যেখানে ছয় বদর 

পুর্বে গয়র গদাধরের পাদপপ্ম বর্ণনা করিতে করিতে মুগ্ছিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন.। শচীর সঙ্গে প্রভুর অন্য স্থানে দেখা শুন? হইয়াছিল । শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়ার* 
সহিত এই একবার । তিনি স্বামীর কাছে কি যাইবেন ? প্রভু স্ত্রী লোকের 
মুখ দেখেন না। স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিলে দূরে গমন করেন, তিনি কি 
সাহসে প্রভুর নিকটে যাইবেন% বিশেষতঃ সেখানে লক্ষ লোক, তাহার 
ব্যক্রম উনবিংশতি, তিনি কোণের কুলবধূ, সুর্ষ্যের সুখ দেখেন না. প্রভু 
প্রকারশা স্থানে লক্ষ লোক পরিবেিত হইয়া দাড়াইক্সা। সেখানে বিশুহিসা. 
পুর্ণ-যৌবন। গৌরাঙ্গের ্বরণী কিন্ূপে যাইবেন, ? 

স্ীবিস্কুশ্রিয়। বেনী বাঁধেন নাই, বেশভুর্থা করেন নাই; কীরণ তখন তাহার, 



্ ২১৬ | গিলন । 

বাহাজ্ঞন আছে। শ্রীমতী পতির নিকট গমন! করিবেন কিনা ইতস্ততঃ 
করিতে লাগিলেদ । অন্তরালে দাড়াইয়। পতিগ় মুখখানি দেখিতে চেষ্ট! 
করিতে লাগিলেন । কিন্ত পান্রিলেন না । জবেরি মত দেখিয়া লইবেন মনে 
এইরূপ বাসনা । . আবার ভাবিলেন তাহার পরি তাহার ইহকাল পরকালের 
আশ্রয়, তাহার নিকট যাইবেন তাহাতে আবার লোকাপেক্ষ। ক্ষি? ইহা 
ভাবিতে ভাবিতে শেষে তাঁহার বাহাজ্ঞান লোপ হুইল । তখন সেই মলিনবেশে, 
আপাদ মস্তক অবগুঠ্ঠনে আবুত হইঞা, দ্রুত গমনে যাইয়া তাহার গৃহের সন্মুথে 
.ব্লাজপথে, গলায় বসন দিয়। প্রভুর চরণে একটি কাতর ধ্বনি করিয়া! পড়িলেন । 

প্রভু জ্ীলোক দেখিয়া “কে তুমি?” বলিয়! ছুই পদ পশ্চাৎ্চ হটিলেন । 
প্রভুর প্রশ্জের উত্তর কেহ দিলেন না। প্রভূ যখন নেজ গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়। 
এক দৃষ্টে প্রাচীন পরিচিত সমস্ত ত্রব্য এ জন্মের মত দেখিয়া লইতেছেন, তখন 
দকলে অবশ্য নীরবে রোদন করিতেছেন। এখন হঠাৎ সন্মুখে এই কাগ দেখিয়া 
সকলে স্তম্ভিত ও নীরব হইলেন, হুইয়া এক চিন্তে পলকহারা হুইয়৷ দণ্ডায়মান 
হইলেন ও সেই সাড়ে চারি হস্ত পরিমিত স্থন্দর স্থগঠিত মনুষ্যটি ও তাহার 
পদতলে মলিন্বন্ত্র পরিধান করিস! পতিত পরম। হ্বন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকটিকে 
দেখিতে লাগিলেন । | 
কেহ যদি উত্তর না করিলেন, তখন শ্রীমতী স্বয়ংই কথা কহিলেন। 

মুদুস্বরে বলিলেন, “ আমি তোমার দাসীর দাসী ।” 
প্রভু বুঝিলেন ঘে তিনি বিষুঃপ্রিয়া । তখন ছঃথে প্রভুর সুখ আন্ধার 

হইয়া! গেল। | 
প্রভূ কষ্টে শ্রষ্টে বলিলেন, “তোমার কি প্রার্থনা ? বিুপ্রিক্স! বলিলেনঃ 
* প্রভু! ত্রিঙ্গগত উদ্ধার করিলেন, কেবল বিষুণপ্রিয়া! দাসী ভবকৃপে পড়িয়া 
বলছিল 1”. _ ৃ 
. তখন 'ক্রন্দনের রোল উঠ্ঠিল, সকলে কান্দিতেছেন কেবল প্রতু ও বিষ্পু- 
প্রশ্ন ছাড়া । প্রভু মস্তক অবনত করিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে 

ছেন, “তুমি বিসুতপ্রিয়া, তুমি তোমার নামের সার্থকতা কর, তুমি শ্রীকৃষ্ণ” 
জরিনা হও ।১, 

বিষুশ্রির়। । আমি তোমাকে ব্যতীত শ্রীকষ্চকে দেখিতে পাই ন1। 

প্রভু আবার চুপ করিলেন, তখন পায়ের ছখানি খড়ম খুলির! বিষুপ্রিয়াকে 
বলিলেন, “হে-সাধিব, আমি সন্স্যাসী, আমার দিবার কিছুই নাই । তুমি আমার 
খড়ম.লশ, ইহ] বারা আম! জনিত যে তোমার বিরহ তাহা! শান্তি করিও 1”... 
শ্রীমতী বিষুতপ্রিয়া তখন সেই খড়ম হ্বপ্নকে প্রণাম করিলেন, করিয়া উহা 
উঠাইয়া মন্তকে ধরিলেন, ধরিয়া উহ চুম্বন করিনা হৃদয়ে ধারণ করিলেন । 

লক্ষ লোক তখন হুরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন । 
ক আজিলিগটিরতিক সিল 
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